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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Eltelt a nyár, amióta utoljára köszönthettem Önöket. Egy olyan nyár,
amilyenre még a 90 éves nagymamám sem emlékszik, hogy ilyen
hosszan tartó forróság lett volna csapadék nélkül. Természetesen ez az
idõjárás az emberi szervezetet és a természetet is nagyon megviselte.

Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült a pihenésre, kikapcso-
lódásra is szakítani idõt. Reménykedjünk benne, hogy talán véget
ér ez az „embert próbáló” meleg és normalizálódik a hõmérséklet.

Június 26-án idõközi polgármester-választás volt a megyénk-
ben több helyen, többek között Szalkszentmártonban is. A körül-
ményekhez képest % arányban településünkön szavaztak a leg-
többen. Ezt a bizalmat nagyon köszönöm mindenkinek!

Igyekszem a legjobb tudásom, becsületem szerint, minél több
lakos megelégedésére szolgálni szeretett falumat!

Mivel megválasztásomat követõen képviselõi helyem megüre-
sedett, ezért helyemre a 2019. október 13-i helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásán 7. helyen végzett Bebõk
Lajos jelölt szerezte meg a képviselõi mandátumot.

Továbbá polgármesterré választásomat követõen szükséges volt
új alpolgármestert is választani. A Képviselõ-testület Kovácsné dr.
Weisz Boglárkának szavazott bizalmat.

Július elejére datálódik a Takarékbank helyi fiókjának a bezárásá-
ról szóló hír. A hónap második hetében közölték velem, hogy 29-én
végleg bezárják Szalkszentmártonban a helyi szolgáltatást, és az
ATM-et is elviszik. Ekkor ámokfutásba kezdtünk. Hálás vagyok a te-
lepülés lakosságának, mert ugye „bajban ismerszik meg az ember”,
és én ekkor már meg is tapasztalhattam, hogy igenis képes össze-
fogni a lakosság a jó ügy érdekében. Próbáltuk menteni a menthetõt.

A KÖSZI vezetõségével megbeszéltük, hogy három nap alatt
kell nagyon sok aláírást  összegyûjteni, mert akkor tudok a Vezér-
igazgató úrral találkozni és tárgyalásokat kezdeményezni. Hihe-
tetlen sok aláírást gyûjtöttek nagyon rövid idõ alatt. Köszönet érte.

Sajnos még mindig csak a tárgyalásoknál tartunk, reméljük, mi-
hamarabb sikeresen zárul.

Július közepén az idõjárás az Önkormányzatot is nehéz feladat
elé állította. AKörtóban egyre jobban elkezdett apadni a víz. Tudtuk,
hogy valahonnan vizet kell varázsolni bele, mert elkezdtek a szebb-
nél szebb halak elpusztulni.

Mindeközben a Fûzvölgyi-csatornában sok víz duzzadt fel. Vég-
re megtaláltuk a zsilipet, amelyet gondoltuk csak meg kell nyitni. Ez
sikerült is, de egy hetet kellett várni mire a kiszáradt, náddal teli
csatornában végig folyt a víz. Naponta legalább 10x jártunk újra és
újra kinyitni, mert „valaki” azzal szórakozott, hogy elzárta. De sike-
rült végre a további károk megakadályozása. Itt megragadnám az
alkalmat, hogy megköszönjem a polgárõröknek a rengeteg utána-
járást, idõt, energiát, pénzt nem kímélve. Külön szeretném kiemel-
ni Tóth Gábort, Vasvári Viktort, Vorgics Andrást és Jenei Tamást.

Még júliusban befejezõdött a Dombi ház renoválása pályázat-
ból, mely köré még tíz kõrisfát is ültettünk. Ezután július utolsó nap-
jaiban elkezdte a kivitelezõ, szintén pályázatból a tanácstermet is
felújítani (padlócsere, festés, kazáncsere, szigetelés), amit nagyon
gyorsan, rugalmasan már be is fejeztek!

Köszönjük a Mester Bau-nak a munkáját!
Augusztusban a mindennapi feladatok mellett az államalapítás

ünnepére készültünk, rengeteg szervezéssel, munkával.
Magyarország születésnapját ünnepeltük, egy olyan országét,

amely nem ajándékba kapta létét. Mindig meg kellett küzdenie
érte, mint ahogy az idei augusztus 20-i ünnepségért is, azért, hogy
méltóképpen tudjunk ünnepelni.

Most is az idõjárás szólt közbe. Az idei rendezvényt a rögtön-
zések, rugalmasság és az összefogás ünnepének is nevezném!

Hiszen precízen meg volt tervezve, szervezve a rendezvény,
ezért köszönetet szeretnék mondani Mezõné Kalán Évinek.

De az esõs idõ mindent átírt. Úgy gondolom, mindennek meg-
van a miértje. Mégpedig egy újabb hihetetlen összefogásnak lehet-
tem részese, mert bárkit megkértem, hogy a segítségére lenne
szükségem, készségesen álltak rendelkezésemre, és mindenki
elõtt egy közös cél lebegett: mentsük a menthetõt, hogy igenis min-
denki jól érezhesse magát. Örömömre, sõt úgy érzékeltem min-
denki örömére méltóan tudtunk ünnepelni.

Méltóan, hiszen a Szalkszentmárton Díszpolgára címet postumus
Káposztás Tibor polgármester úrnak ítélte a képviselõ-testület, ugyanis:

„Csak ritkán lesznek naggyá azok, akik erre törekszenek.
Általában azokat tartják igazán nagynak, és azokról emlékeznek
meg, akik önzetlenül adtak önmagukból!”"

KKeeddvveess OOllvvaassóóiinnkk!!
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Polgármester – Útfelújítás

Tudtunk az idei évben is köszönteni 50. házassági évfordulóju-
kat ünneplõ házaspárt Pál László és Pál Lászlóné Decsi Terike
személyében.

Számomra ez mindig nagy öröm, én õket tartom álompárnak,
akik képesek 50 évig kitartani egymás mellett jóban-rosszban!

Jó egészséget és még sok együtt töltött évet kívánok!
Köszönthettük az elmúlt egy évben született gyermekeket is,

akik egyre többen vannak, és mi ennek nagyon örülünk.
Végül, de nem utolsósorban visszatekinthettünk a Mûvelõdési

Ház elmúlt 40 évére, hiszen pontosan 40 éve adták át a lakosság
használatára.

Majd a szórakozni vágyók is megtalálták a módját annak, hogy
jól érezzék magukat. Mint ahogy a köszöntõmben is mondtam:

„Minden próbatételt túléltünk, mert megvolt hozzá az erõnk,
a hitünk, és soha nem szégyelltük a kemény munkát!”
A teljesség igénye nélkül külön köszönöm a Polgármesteri Hiva-

tal összes dolgozójának, a karbantartóknak, a közfoglalkoztatottak-
nak, a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesületnek és a polgárõrök-
nek az augusztus 20-án délelõtt tanúsított hozzáállásukat a közös-
ség javára. Mivel az emberek biztonsága volt számunkra a leg-
fontosabb, ezért elhalasztottuk a tûzijátékot és azzal együtt a tom-
bolát is, melyet szeptember 03-án fogunk pótolni.

Bízunk megértésükben! Kívánok mindannyiuknak jó egészsé-
get, erõt és kitartást. Munkát, aminek értelme, haszna, gyümölcse van!

Gulyásné HHorváth TTünde
polgármester

A júniusi idõközi választáson Gulyásné Horváth Tünde al-
polgármester egyedüliként indult, így nem volt kétséges a
gyõzelme.

A feladat nem ismeretlen elõttem, hiszen Káposztás Ti-
bor egészségének megromlása miatt, majd halálát követõen
nekem kellett ellátni a polgármesteri feladatokat. Megválasz-
tásomat követõen elõdöm nyomdokaiban kívánok haladni,
folytatni a megkezdett munkát – mondta Gulyásné Horváth
Tünde. 

A takarékos gazdálkodásnak és a pályázati sikereknek kö-
szönhetõen akad is teendõ bõven. Folyamatban van a Hu-
nyadi, az Ady Endre, valamint a Jókai utca egy szakaszának
a felújítása. A munkálatok költségeit útfelújítási költségvetési
keretünkbõl finanszíroztuk. Befejezéséhez közeledik a falu-
ház rekonstrukciója is. Az épület nyílászáróinak felújítása, a
festés LEADER-programos támogatásnak köszönhetõen
valósul meg. 

A kivitelezési szerzõdés aláírását követõen kezdõdhet el a
csapadékvíz-elvezetési projekt második üteme, ami a Zrínyi
utca és az Újtelep, valamint az Alkotmány utcát és környékét
érinti. 

A beruházás során egy négyezer köbméteres záportározó
is kialakításra kerül. A projekt költségeit a TOP pályázatán
elnyert 250 millió forint biztosítja – sorolta Gulyásné Horváth
Tünde polgármester. Kétmillió forintot költ a szalkszentmár-
toni önkormányzat játszótérfejlesztésre, 12 millió forint jut a
polgármesteri hivatal tanácstermének rendbetételére, a fûtés
korszerûsítésére, a festésre, a parketta cseréjére, bútorok
beszerzésére pedig közel 12 millió forint jut a Magyar Falu
Program keretébõl. 

– Befejezõdik szolgálati lakásaink teljes körû rendbetétele,
ami 13,8 millió forintba kerül. A rávalót az idei költségvetési
keretünkbõl biztosítjuk. A legnagyobb beruházásnak a 750
millió forintba kerülõ sportcsarnok felépítése ígérkezik. Pá-
lyázatot nyújtottunk be a Körtó melletti elkerülõút rekonstruk-
ciójára a TOP Plusz programba, a projekt becsült költsége
150 millió forint. Hatmillió forint támogatást remélünk a Nem-
zeti Kulturális Alaptól a Petõfi Múzeum kerítésének felújítására,
kerti tároló rekonstrukciójára, nyolcat pedig a kiállítótér meg-
újítására – tette hozzá a polgármester. Gulyásné Horváth
Tünde polgármester kiemelt feladatának tekinti a település
gazdasági életének élénkítését, az úthálózat rekonstrukció-
ját, fejlesztését. 

forrás: Petõfi Népe

Az eddigi alpolgármester lett Szalkszentmárton vezetõje
Folytatja a munkát

Gulyásné HHorváth TTünde kkiemelt ffeladatának ttekinti aa ttelepülés
gazdasági ééletének éélénkítését

Fotós: GGulyás SSándor

Három úútszakasz aaszfaltozása kkészült eel ttelepülésünkön. 
A JJókai, HHunyadi éés aaz AAdy EEndre uutca ffelújítására kkerült ssor aa

nyár ffolyamán.
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Bölcsõde – Iskola

A nyári napokon a nagy hõség miatt elõfordult, hogy az ud-
varon kevesebb idõt tudtunk tölteni. Így a csoportszobában
igyekeztünk minél színesebbé tenni a napokat. Festettünk,
gyurmáztunk, táncoltunk, játékosan tornáztunk, születésnapo-
kat ünnepeltünk. Vidáman teltek napjaink. A gyerekek sokat
fejlõdtek mind a gondozási tevékenységekben, mind a játékte-
vékenységekben. 

A nyár végén már kezdünk ráhangolódni az õszi évszakra.
Ennek megfelelõen dekorációkat készítünk, mondókákat, éne-
keket tanulunk.

Négy kisgyermek óvodába megy.
Szeptemberben pedig megkezdõdik a beszoktatási idõszak,

a gyerekek érkezésére készülünk.
Láposi KKlaudia

kisgyermek ggondozó-nnevelõ

BBööllccssõõddeeii hhíírreekk

A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola a
2022/23-as tanévben is sikeresen  pályázott egy a Nemzeti
Tehetség Program keretében (NTP-INNOV-22) megvalósuló
tanulmányi programra, melyben 20 tehetséges diák vesz részt.
Az iskola 1,9 millió forint vissza nem térítendõ támogatást ka-
pott. A pályázati kiírás értelmében komplex programról van szó,
mely a mûvészeti nevelés lehetõségeinek kiaknázásával gaz-
dagítja a tanulókat. A foglalkozássorozat a Martinusz Mûvésze-
ti Mûhely – „Szalki aprósergõk” címmel, heti rendszerességgel,
összesen 60 órában nyújt ismeretszerzési lehetõséget a részt-
vevõk számára. 

A foglalkozások fõ témája a helyi és környékbeli hagyomá-
nyos táncok, a szalkszentmártoni népi kultúra megismerése.
Kutatómunkát végeznek, összegyûjtik a szalkszentmártoni tán-
cokat, dalokat, viseleteket a településen kutató munkát végzõ
személyek és szervezetek közremûködésével. 

Olyan helyi népdalokat ismernek meg, amelyek a táncos ko-
reográfia zenei alapját jelentik, miközben a zene aktív befoga-
dóivá válnak. A foglalkozások Kõvágóné Csánki Mónika, Kõvá-
gó Zsolt néptáncpedagógusok és Törökné Novadovszki Nelli
ének-zene tanár közremûködésével valósulnak meg. A prog-

ram részét képezi egy, a szülõkkel közösen megvalósítandó
interaktív táncház, ahol a szülõ-gyermek párosok egy néprajzi
vetélkedõn vesznek részt, majd a gyermekek irányításával
közös tánctanulás valósul meg, valamint a kalocsai kirán-
dulás, amely során a résztvevõk látogatást tesznek a Népmû-
vészeti Tájházban és a Paprikaházban.

A tehetségmûhely foglalkozásai bekapcsolódási lehetõsé-
get biztosítanak a gyermekek számára a táncos kulturális élet-
be, a foglalkozások által a tánc- és mozgásmûvészet értõ befo-
gadóivá, a táncos szórakozás (táncházak) aktív részeseivé
válnak.

Képessé válhatnak a tágabb környezetük táncmûvészeti kul-
túrájában is tevékeny szerepet vállalni és reprezentálni. Aktív
szerepet tudnak vállalni a helyi identitástudat erõsítésében és
a falu kulturális örökségének továbbörökítésében.

Törökné NNovadovszki NNelli
szakmai mmegvalósító

NNeemmzzeettii TTeehheettsséégg PPrrooggrraamm:: 2200 rréésszzttvveevvõõ ddiiáákk
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Falunap – Szalkszentmárton Díszpolgára

FFaalluunnaapp
Falunappal ünnepeltek augusztus 20-án Szalkszentmár-

tonban. A központi ünnepséget a mûvelõdési házban tartot-
ták. Az elmúlt tizenkét hónapban született babák köszöntését
követõen Gulyásné Horváth Tünde polgármester mondott ün-
nepi beszédet. Az új kenyeret Bese Gergõ atya szentelte meg,
áldást mondott Alföldy-Boruss Dániel református lelkész. 

Az idei esztendõben a Szalkszentmárton Díszpolgára
(posztumusz) címet a közelmúltban elhunyt Káposztás Tibor-
nak, a település elõzõ polgármesterének ítélte a község kép-
viselõ-testülete.

Ez évben sem maradt el a községben 50 évvel ezelõtt
házasságot kötött párok köszöntése. Virágot és ajándékot
kapott Pál László és Pál Lászlóné Decsi Terézia. A kitüntetõ
címet és az emléklapokat Gulyásné Horváth Tünde pol-
gármester és Kovácsné dr. Weisz Boglárka alpolgármester
adta át.

Az ünnepség zárásaként Kovácsné dr. Weisz Boglárka a
mûvelõdési ház fennállásának negyvenedik évfordulójáról
emlékezett meg. Kiállítás nyílt Horváth Katalin üvegfestõ al-
kotásaiból. A rendezvény ingyenes szabadtéri programokkal
folytatódott. A hangulatról helyi és országosan ismert elõadók
gondoskodtak.

forrás: Petõfi Népe

Tisztelt Káposztás Tibor polgármester úr!
Kedves Tibor!
Szia Tibi!
Rigó! 

Próbálgatom az egykori megszólításokat, de ahányan vagyunk,
annyiféleképpen ismertünk, szólítottunk, így mind találónak érzem.

Nehéz feladatot kaptam. Rólad kell most írnom. 
Hozzád illõ, veretes szavakat hallhattunk végsõ búcsúztatásod-

kor, Önkormányzatunk Kisbíró újságjában megható méltatást ol-
vashattunk rólad. Ezekhez hasonlót, ennél szebbet-jobbat én sem
tudnék írni. Ezért döntöttem úgy, hogy elsõsorban mint egyszerû,
hétköznapi embert idézlek meg.

Úgy, ahogy a falunk lakói, ismerõseid, barátaid láttak téged. Kö-
szönöm mindenkinek, aki ebben segítségemre volt.

Egyszer csak a Kossuth Lajos utcában termett egy kisfiú, kinek
édesapja gyermekeket szebbre-jobbra oktató, nevelõ tanárember,
édesanyja a falu apróságainak védõnõje volt.

A környéken élõ, hasonló korú fiúk hamar egymásra találtak.
Együtt hajtották végre gyermekkori csínyjeiket, amivel olykor bün-
tetés is járt. Ha eltiltották õket egymástól, rigófüttyel jelezték, hogy
végre tiszta a levegõ és találkozhatnak.

Grundjuk a közeli – szintén tiltott – malomrom és annak elvadult
kertje volt, amelyben ma éppen az én házam áll… 

Pálinkás bácsi a focizás titkaiba próbálta bevezetni a fiúkat, de
Tibinek ez csak ahhoz volt elegendõ, hogy a szalki csapatok szur-
kolója, támogatója legyen.

Ledõ bácsi segítségével a barátok ifjúsági horgászengedélyt is
szereztek. Ezen úgy fellelkesültek, hogy a 65-ös visszavonult árvíz
dunai mélyedéseiben és a Halmi csatornában fogott apróbb hala-
kat alumínium kannákban hordták a falu környéki tavakba. 

Felnõtt korában inkább csak túlélõje volt a nagy horgászatok-
nak, ahogy a felnõtt baráti köri kártyacsatáknak is. Az ultibajnokság
lelkes és eredményes versenyzõje volt.

A kis Tibit mindig is csábították a magaslatok. Imádott fára,
templomtoronyba mászni. Szeretett a tassi nagyszülõknél is. Az
ottani rokonok mesélték, mire nagyapja felmászott érte a mellék-
épület tetejére, addig unokája már leugrott onnan. Mire a nagyapa
lekecmergett, addig Tibit már egy újabb tetõn találta…

És jött az óvoda, az általános és a középiskola. Ott újabb és
újabb barátokra tett szert, de csodálatos az, ahogy az óvodás kori
barátság hosszú évtizedekig megmaradt. És a baráti kör késõbb is
gyarapodott. Itt kerültem ebbe a körbe én is. A jó hangulatú név-
napok, a szalonnasütések nem csak a barátoknak, hanem azok
gyermekeinek is emlékezetesek. 

Az élet rendje szerint a barátságok nem csak születnek, de el is
múlhatnak. Elmúlik, de hálás szívvel gondol rá mindenki, akit az
élet elsodort mellõle. 

Érettségi után Budapesten elektromûszerész lett. Új tudomá-
nyát Dömsödön a Dózsa Tsz-ben kamatoztatta. 

Itt, és további munkahelyein: a Szalki Fogadó pultjánál, az ada-
golókat javító mûhelyben, Szigetbecsén és háromszor megválasz-
tott polgármesterként is megállta helyét.

A tûzoltóság gyermekkorától érdekelte. Putyi Pista bácsi vezette
be a tûzoltás tudományába. 50 évig önkéntes tûzoltó és 35 évig az
ÖTE elnöke volt. 

Gyermekkorában Bakonybélen táborozott, és rengeteg élményt
õrzött róla. Felnõttként vándortáboraim egyik segítõje volt. A tábo-
rozók nagyon szerették. Polgármesterként meglátogatott, és hatal-
mas görögdinnyékkel lepett meg minket.

A falu sorsát szívén viselte. Szerette az új kihívásokat, felada-
tokat munkájában és az élet más területein is. Fogadóórája a nap
bármely órája lehetett, hiszen a faluban megállítva is lehetett vele
beszélgetni. A problémák felvetését, a kritikát javító szándékként
fogta fel, és minden helyzetben a megoldást kereste. Nem ismert
lehetetlent. Nem tudott és nem is szeretett nemet mondani. 

Mindenkinek azonnal segíteni akart, ezért nehezen viselte, sõt
bosszantotta a forráshiány és az, hogy a közigazgatás körülmé-
nyessé és hosszadalmassá teszi az ügyintézést. Hétvégenként és
viharok után kerékpárral, autóval vagy szeretett motorjával bejárta
a falu külterületeit is, hogy célirányosan tudja másnap kiosztani a
feladatokat.

Barátságossága, közvetlensége és emberismerete miatt min-
denkivel megtalálta a megfelelõ hangot. Mindenki tudta, hányadán
áll vele, mert ami a szívén volt, az volt a száján is. Bizalma sarkig
kitárult kapu volt, de gyûlölte a képmutatást, a hazugságot, önzést,
restséget. Véleménykülönbség esetén komoly érveket tudott fel-
hozni, miközben mindenkor tisztelte a másik ember méltóságát.

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonn DDíísszzppoollggáárraa
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Tudott jótanácsot adni és elfogadni. 
Köszönésben nem lehetett megelõzni. 
És egy jelentõségteljes mondat:
Falunk elsõ embereként sem változott meg!
Hosszasan lehetne sorolni, hogyan fejlõdött a falunk polgármes-

tersége alatt. Errõl hiteles adatokat kaphatott mindenki, aki ott volt
a falugyûléseken, aki olvasta a Kisbíró újságot, követte falunk hon-
lapját vagy egyszerûen körülnézett nálunk. Legtöbben az ártézi kutat
említették meg. Nap mint nap láthatjuk, milyen sokan viszik a vizét.

A civil szervezetek támogatását szívügyének tekintette. Báljaik-
ra szívesen elfogadta a meghívásokat, bár táncolni nem nagyon
szeretett. Mondván, az porral jár. Inkább énekelt, ha nótára fakad-
tak a többiek.

Mélyen átélt hazafisága sok mindenben megnyilvánult. Mûvelt-
ségét, okosságát, igényességét tükrözték az ünnepek lényegét ki-
emelõ közérthetõ és szépen elõadott, tömör beszédei. Ezzel is
megtisztelve az ünnepet és a hallgatóságot is.

A házasságkötések üde színfoltja volt, amikor az igen kimondá-
sa után az ifjú párt egy nemzeti színû szalaggal díszített cipóval és
egy üveg borral ajándékozta meg.

Nagy örömmel segítette, támogatta a katolikus templombelsõ
megújulását, a református templom felújítását. Példaértékû volt ki-
tartása, küzdeni tudása, munka iránti szeretete. Mindig csak elõre
nézett. Ezekbõl, családjából, barátaiból és segítõ munkatársaiból
merített erõt a nehézségek legyõzéséhez.

Mint magánember is tiszteletre méltó volt.
Feleségében, Erzsikében szeretõ, segítõ társra lelt, aki a fele-

lõsségteljes polgármesteri munka biztos hátterét adta az otthoni
nyugalommal, a törõdéssel, gondoskodással. 

Büszke volt imádott lányára, akinek segítette tanulmányait, fé-
szekrakását és szárnypróbálgatásait. 

A család rokonaival élõ kapcsolata volt.
Mindig keményen megdolgoztak a fizetésért, amit sokáig papri-

kázással is kiegészítettek. Tudták a pénz értékét és azt is, hogyan
kell okosan beosztani azt. Tibor polgármesterként ezt a tudást is
kamatoztatni tudta. 

Csak röviden, a teljesség igénye nélkül néhány rá jellemzõ jelzõ: 
Jólelkû, bölcs, becsületes, szeretetre méltó, szókimondó, önzet-

len, titoktartó, kreatív, közvetlen, õszinte, okos, mûvelt, igaz barát,
egyenes ember… 

Sokszor eszünkbe jutsz. Ez jó érzéssel tölt el minket és erõt me-
rítünk belõle. Egy ilyen megemlékezést szó szerint nyújtok át.

„Minden nap eszembe jut… és sokszor gondolok arra, hogy
adott helyzetben mit mondana. Hallom, ahogy szidja a háborús
államok politikusait, bosszankodik az áremelések miatt és a végén
hozzáteszi… mindegy is, csak egészség legyen.

Ott van minden beszerzési eljárás bonyolításakor, szerzõdéskö-
téskor, mûszaki átadáson, ellenõrzésen és tárgyaláson.

Csak nem halljuk a legjobb idõpontban, lazán odavetett poén-
jait, ami oly sokszor lendített tovább mindannyiunkat, mert már
odafentrõl figyel és nagyon gyakran segít is.”

Tudom, hogy odafentrõl, a másik paradicsom egyik felhõjén ül-
ve most lenézel ránk és elmosolyodva szerényen megjegyzed: nem
kellene ez a nagy felhajtás… és jó lenne köztetek lenni… 

Köszönjük, hogy falunk polgármesterébõl a polgárok mesterévé
váltál. Köszönjük munkádat, példamutatásod. Szellemi örökséged
továbbvisszük, erkölcsi hagyatékod megõrizzük.

Kerner EErzsébet

Jubileumi, eezüstös éévforduló sszámomra eez aaz éév, hhiszen 225
éve kköszöntöm nnagy sszeretettel aaz aaranylakodalmukat üünneplõ
házaspárokat. ÕÕket, aakik 550 ééve SSzalkszentmártonban kkötöttek
házasságot, éés mma iis ffalunkban éélnek.

A kköszöntõk nnem ccsak aa hházaspárok ééletét iidézik mmeg, hha-
nem aa ffalu aakkori ééletének rrövid kkörképei iis.

Pál LLászló éés PPál LLászlóné
(sz. DDecsi TTerézia)

Házasságkötés iideje: 
1972. 110. 114.

Kedves Terike néni és Laci
bácsi!

Most az önök családja lesz
a középpontban.

Tapasztalataim szerint fa-
lunk egyik legösszetartóbb
családja a Decsi família. 

Ahol nagy a család, ott sok
az öröm, és az élet rendje sze-
rint sok a bánat is. Ez utóbbi
elviselésében mindig segítik egymást. Összetartanak jóban-rossz-
ban, örömben-bánatban.

Terike néni ilyen családba született.
A kis Terike édesapja iskoláinak befejezése után gulyás lett. An-

nak rendje-módja szerint a katonaságtól hazajött és megházaso-

dott, bár a menyasszony családja ezt nem nézte jó szemmel. Nem
sokkal az esküvõ után a kisbíró kidobolta, hogy mely években
születetteknek kell a községházára menni. Innen vitték õt is málen-
kij robotra Dnyepropetrovszkba. Terike édesanyja ezalatt anyósá-
éknál várta türelmesen haza párját, akitõl csak két év múlva érke-
zett meg az elsõ levél. Négy év múlva, 40 kilósan érkezhetett végre
haza. (A velük történtekrõl rabtársának lánya, Neszményiné Guba-
csi Erzsébet Fogságom története címmel írt könyvet. A könyvtár-
ban is megtalálható. Érdemes elolvasni…)

Az édesapa a család gondos ápolásának következtében felépült
és juhászként dolgozott. ATúzok utcában épült fel a családi fészek.
Az édesanya a háztartásban, a tsz-ben dolgozott. Sokszor várta
hazatértét férje a kapuban harmonikaszóval. Három gyermeküket
szigorúan nevelték. Marikára, Terikére, Józsikára joggal voltak büsz-
kék, mert szorgos, családszeretõ, becsületes felnõttek lettek.

És milyen volt a kis Terike gyermekkora?
Sokat tudna mesélni az akkori disznótorokról, a vidám név-

napokról, amikor az összegyûlt családok gyermekei télen korcso-
lyáztak, csúszkáltak, hógolyóztak, pirospacsit játszottak, társasoz-
tak. Ment a kártya is: a csapd le csacsi, a zsírozás, a Fekete Péter.
És várták, hogy kisüljön végre a finom fánk.

Hosszú téli estéken a családok eljártak egymáshoz. Míg a höl-
gyek kézimunkáztak, beszélgettek, addig párjaik kártyáztak. A snap-
szer bunkóra ment, a filkózás, az ulti, a 21 már pénzre. És mindeh-
hez a fényt 1960-ig, a villany bevezetéséig petróleumlámpa adta.

Czuczor Vince bácsiék elõtt volt egy ártézi kút. Nyáron az abból
kifolyó vízbõl lett egy kis tó, amelyben fürödtek a gyerekek.

22002222.. AAUUGGUUSSZZTTUUSS 2200..
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Elsõbe és másodikba Rácalmáson járt, ahova édesapja munka-
helyérõl: Galambospusztáról gyalog jutott el. A harmadikat, negye-
diket Újtelep osztatlan iskolájában végezte.Tanítói Tompai Terike
néni és Fazekas Misi bácsi voltak. A felsõbe barátnõivel: Decsi Er-
zsikével, Terikével, Marikával és Béki Évával gyalogolt be a Nagy-
iskolába. Osztályfõnöke Kõrösi Éva néni volt.

TV-t nézni Kovács Katiékhoz jártak, és nagy öröm volt, amikor
saját TV-jüket nézhették, amikor a sparheltet felváltotta a gáztûzhely.
Annak idején nem volt azt könnyû megszerezni, és a kicserélt pa-
lackot is nehéz volt hazatolni a kerékpárral.

Továbbtanulás helyett, hogy ezzel is segítse szüleit, elhelyezke-
dett Dunaújvárosban a Tejüzemben 6 órás mûszakban. Dolgozott
a fonodában is. Nyáron vitte-hozta a komp, de télen az nem járt.
Akkor albérletben lakott. A hétvégi bálok elmaradhatatlan vendége
volt. Ma is szívesen emlékezik arra, hogyan tangózta körbe hosszú
lépésekkel Czuczor Lalival, Ágoston Gabival a régi Kultúrt. Egy jó
ritmusú zene, és a lába ma is táncra kész…

Itt jegyezném meg, hogy a bálokon sokáig petróleumlámpa fé-
nyénél táncoltak a helyi muzsikusok zenéjére. A tánctudást és jó il-
lemet a nyolcadik osztályt követõ tánciskola alapozta meg. A haja-
don lányokat a jóhírre ügyelõ gardedámok kísérték, aki lehetett
akár az édesanya, akár közeli rokon, akár egy szomszédasszony.
A helyi legények sokszor nem nézték jó szemmel a más falukból
idelátogató legényeket. Ez olykor verekedéshez és nagyritkán tra-
gikus késeléshez is vezethetett. Vajon tudja-e mindenki a szom-
szédos falukat csúfoló mondásokat és azok eredetét? Kik is a csan-
csók? Hol van mindig csütörtök? Kik is azok a bizonyos létrások?
Kik a kutyások? Honnan még csak a malac se jó?

E kis kitérõ után jöjjön a kis Laci története.
Lajosmizsén született, még két éves sem volt, amikor szüleivel

Tassra költöztek. Édesapja dohányt termesztett, és azt kerékpárral
vitte eladni a környéken. A mai Pákászhoz közel volt szolgálati
lakásuk. Õsszel-tavasszal valaki mindig bevitte az iskolába, mert a
tejet el kellett juttatni a tejcsarnokba. Haza már egyedül, gyalog
tette meg a hosszú utat. Télen Czégány Gabi bácsiéknál táboro-
zott a faluban. Az 56-os nagy árvíz tönkretette házukat, és mint
árvízkárosultak a Végtelepen építették fel a családi házukat. 

Apja a téeszesítés elõtt minden a földmûveléshez szükséges
eszközt, állatot eladott, és a Csepel Vas- és Fémmûvekbe ment
dolgozni. Édesanyja nevelte Lacit és húgát, vezette a háztartást.
Neki volt gondja a kertre, tyúkokra, disznókra.

Laci Szegeden esztergályosként végzett. Tudományát Tasson a
Dózsa Tsz javítómûhelyében kamatoztatta nyugdíjazásáig. Köz-
ben Szabadszálláson volt katona, ahol hivatásos gépjármûvezetõi
vizsgát tett. Így ott mentõautót, Csepel 344-et, 40 tonnásTátra 141-
et is vezetett. Ez utóbbival épp Szalkról szállította a sódert az ala-
kulótérre.

És hogyan ismerkedtek meg? 
Ha egy férfiembernek azidõtájt motorja lett, akkor azzal be kel-

lett járnia a környékbeli falukat is. Ha van egy közkedvelt szórako-
zóhely, jelesen a még új Dominó, akkor oda be kell menni.

Ha ott megpillant egy csinos lányt, annak küldhet egy italt. Ha a
hölgy elfogadja az italt, akkor beszédbe lehet vele elegyedni. Ha
már ott van a motor és messze lakik a kislány, akkor érdemes azzal
hazavinni. 

Eddig egyszerû volt a történet. A bonyodalom itt kezdõdik.
A motoros még le sem tud szállni a motorról, a kiskapu már be

is csukódik… Van megoldás: keresni kell egy közvetítõt, aki nem
más, mint Terike barátnõje, Béki Éva. Segítségével össze lehetett
hozni az elsõ randevút. A többi már ment magától is, az udvarlást
eljegyzés, majd a lakodalom követte.

Az esküvõ elõtti vasárnap a võfély meghívta a vendégeket.
Hétfõn már meg is kezdõdtek egy tapasztalt szakácsnõ irányításá-

val a lakodalmas készülõdések: a levestészta, a sütemények ké-
szítése. Csütörtökön vitték a nászajándékokat, tyúkokat a lakodal-
mas házakhoz. Pénteken a férfiak vágták a disznót, birkát, a nõk
tyúkokat pucoltak, díszítették a tortákat…

Szombaton már csak a húsokat kellett sütni-fõzni.
A szalki lagzi a Kultúrban volt. Az ebéd után onnan gyalog indul-

tak Terike kikérésére a Túzok utcába. A templomi és polgári esküvõ
is nálunk volt. Szalai Manci néni itt indította el az ifjú párt életük
rögös útjára. Akkor még nem is gondolták, hogy milyen hamar
szembe kell nézniük az elsõ nehézséggel.

Tassra vitte párját az újdonsült férj. 
A võfély, Madarász Jancsi természetesen nekik és az aszta-

luknál ülõ szülõknek, násznagyoknak és a nyolc koszorúspárnak
vitte az elsõ tál ételt.

Itt a talpalávalót tassi zenészek húzták.
Ugyanakkor Szalkon a szokás szerint finom étkeket Decsi Pali

bácsi szolgálta volna fel humoros versei kíséretében. A fehérnász-
nagyot gyakran megtréfálta volna. A torta után rázendített volna a
Kunszentmiklósról érkezett cigányzenekar. Lehetett volna táncolni,
nótázni. De nem így történt.

És mindez egy tragikus baleset miatt. Éjfél után az ifjú pár erre
a szomorú hírre érkezett Szalkra…

Ám az élet nem állhatott meg…
Nászútra Mátraházára mentek.
1973-ban megszületett Anita lányuk, aki a ’77-ben született

Lackónak segített eljutni az óvodába, iskolába, hiszen a szülõk
korán elindultak a munkahelyükre. Mindketten tanultak zongorázni,
és néptáncosok voltak az iskolában. Ahogy én látom, mind a két
gyermekük az egy életen át tanulás híve.

Anita gyors- és gépíró iskolát végzett, majd estin érettségizett
Miklóson. Mérlegképes könyvelõ lett, majd pénzügyi diplomát
szerzett. Ma Kiskõrösön lakik és a Budapest Bank fiókvezetõje
Dunaújvárosban.

Lackó Kiskunhalason lett végzett szakács. Szakmai gyakorlatát
a Szalki Fogadóban szerezte meg, majd lett Miklóson az ÁFÉSZ
bolti eladója. Tasson a Banya tanyában szakácsi tudománya mel-
lett pincérként is kibontakozhatott. Szülei segítségével Szalkon meg-
nyitotta a lépcsõs zöldségboltot. Segítette, támogatta úttörõcsapa-
tunk farsangját. 

És bekerült a Tesco vonzásába. 
Budafokon kezdte, ahol komissiózott, majd az új központban,

Herceghalmon már csoportvezetõ lett. Közben újabb és újabb is-
kolákat, tanfolyamokat végzett. Így lett a Market bolthálózat köz-
ponti raktárának logisztikai igazgatója Kiskunfélegyházán. Nagy
utazó és Anna-bálozó.

Mint tudjuk, a család közös élete Tasson kezdõdött. Terike elhe-
lyezkedett a varrodában, eladó lett a helyi ABC-ben, majd nyugdí-
jáig adminisztrátor volt a hypóban.

Az évek hosszú során világjárók, pontosabban Európa-járók let-
tek. Terike nénit visszahúzta a szíve Szalkra. 

A Posta utcába költöztek. Házukat szépen felújították. Csengõ
nem kell hozzájuk, mert két kutyájuk kiválóan jelzi a vendégek
érkezését. Nyugdíjazásuk után Laci bácsi még sokáig vitt munká-
sokat busszal munkahelyükre. Most ráér hobbijának élni. Az ered-
mény egy általa összeépített 350-es Jáva motor lett, amit le is
tudott vizsgáztatni.

Terike néni szeme már nem a régi, így a riselést abba kellett
hagynia. A kert telis-tele virágokkal, amelyeket õ gondoz. Szeretett
unokája, Anita szerint töltött paprikában a mama világbajnok

Sikerekben, örömökben gazdag volt ez az 50 év. Kívánjuk,
éljenek együtt jó egészségben még sok boldog évet gyermekeik,
unokájuk nagy örömére!

Kerner EErzsébet
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1982. augusztus 19-én, délután 5 órakor avatták fel a
Petõfi Sándor MGTSZ Mûvelõdési Házat. Az ünnepi be-
szédet dr. Boza József országgyûlési képviselõ mondta,
a rendezvény alkalmából Kun Sebestyén Géza textilmû-
vész és Weintrager Adolf festõmûvész kiállítását lehe-
tett megtekinteni. A textiltárlathoz kapcsolódva a szõ-
nyegszövés történetérõl és eszközeirõl nyílt munkakiál-
lítás. Az MGTSZ néptánccsoportjának és népdalköré-
nek mûsora zárta a rendezvényt.

A Petõfi és a Hunyadi Téesz 1975. évi egyesülése
után született meg a Mûvelõdési Ház gondolata, a tánc-
csoportnak és a népdalkörnek nem volt megfelelõ he-
lye. A régi Mûvelõdési Házban a gazdakör mûködött.
1977-ben készült el a terv, 1978-ban elfogadták, és 1979-
ben megindult az építkezés. Sok gond adódott közben,
az üledékes talajt cölöpözéssel erõsítették meg, a kis-
méretû téglákkal drágábban és lassabban haladt a
munka, a tanácsnak, ha nem volt pénze, leállt a munka,
amikor véglegesen kimerültek az anyagi keretek, a té-
esz átvette, és az építkezés befejezését tûzték ki célul.
Az új épület és az utca közötti kisiskola sorsa feletti gon-
dolkodás is elvett az idõbõl, a történelmi utcakép az
iskola meghagyását tette fontossá, de a Mûvelõdési
Háznak meg érdeke volt, hogy nyitott legyen az utcára.
Egy fiatal építész találta meg a megoldást, egy olyan
üres házat tervezett, melynek nagykapus homlokzata
megõrzi a zárt utcaképet, az udvar felé viszont olyan
nyitott, fagerendás szín, amely alatt nyári mulatságokat
lehet tartani. A tervek között szerepelt, hogy a tó pihenõ-
és szabadidõpark lesz, sétányokkal, sportpályákkal, sza-
badtéri színpaddal (ez nem valósult meg). Az eredeti
terv szerint 9 millió Ft-ba került volna az építkezés, de a
költség 11 millió forintra emelkedett, a társadalmi mun-
ka értékét 3-4 millióra becsülték. (1983-ban egy óvónõ
2500-3000 Ft-ot keresett.) 

A Mûvelõdési Ház Jurcsik Károly Ybl-díjas mérnök
tervei alapján épült meg. Nem egy új, a területet, a kör-
nyéket figyelembe vevõ tervet valósítottak meg, hanem
egy kész tervet alkalmaztak az építkezés során, ami a
Fejleszthetõ Mûvelõdési Otthonok címû tervpályázatra
készült. (Így például, ha valaki ellátogat Orgoványba, az
ottani Mûvelõdési Ház nem véletlenül lesz ismerõs a
számára.) A pályázatot 1967-ben írták ki azzal a szán-
dékkal, hogy „típustervek helyett egy sor szakaszosan
is megépíthetõ, tehát fejleszthetõ, sõt egyes elemeiben
különbözõ mértékben fejleszthetõ programtervet bocsás-
son községeink rendelkezésére”. Minden pályamûnek 3
nagyságrendet kellett kidolgoznia, az alaprajzoknak va-
riálhatóknak kellett lenniük, így a megépíthetõ lehetõsé-
gek száma igen magas volt. Ezekbõl az adott település
létszáma és igényei alapján lehetett kiválasztani a szá-
mára szükséges méretet és a helyiségek kombinációját.
A tervpályázaton Jurcsik Károly, Varga Levente és Pilis-
sy György terve 1. díjban részesült. Szalkszentmárton-

ban az A, azaz a legnagyobb épület tervét vették alapul,
Jurcsik Károly ennek alapján, az igényeknek megfelelõen
készítette el a szalkszentmártoni MH végleges tervét:
300 személyes nagyterem, 2 nagyelõadó, 4 klub, egyút-
tal szakköri helység került kialakításra (azóta a belsõ
tereken módosítottak), így a tánccsoport, a népdalkör
és a citerazenekar is elfért.

Mit gondoltak róla a szalkszentmártoniak? A korszak
újságcikkei szerint az embereknek nem tetszett, idé-
zem: „nem az õ ízlésük ez a városi értelmiségnek tetszõ
szín- és formaegyszerûség. Fehérre meszelt falak, bar-
nára pácolt fafelületek, kerámiacsempék, dísztelenség,
„Olyan, mint az istálló” – morogják a fehérre meszelt fa-
lakra.” Sokéves fennállása alatt az intézmény különbözõ
szakköröknek (pl. fotószakkör), tanfolyamoknak (pl. tár-
sastánctanfolyam), zenetanításnak, egyesületeknek adott
otthont, miközben a színházi elõadások, koncertek, disco
mellett a falu ünnepségeinek is a központja volt.

1982-ben a szomszédos Dunavecse mûvelõdési há-
zának az igazgatója, Farkas József lett átmenetileg az
itteni megbízott igazgató, de már a következõ évben
Németh József vette át az intézmény vezetését. Közben
jogi vita alakult ki, mivel a téesz a törvények szerint nem
lehetett az intézmény fenntartója. 1983-ban született vé-
gül egy mindenki számára elfogadható döntés, misze-
rint az intézmény a termelõszövetkezet és a tanács kö-
zös fenntartásában mûködik, a mûködtetõ azonban a
téesz lett. 1984-ben az intézmény új igazgatója Mercz
Vince lett, pár év múlva ismét Németh József irányítása
alá került az intézmény. A rendszerváltás után a közsé-
gi önkormányzat lett az intézmény egyedüli fenntartója.
Amikor azonban a község vezetése 2010-ben az általá-
nos iskolát, az óvodát, a mûvelõdési házat és a könyv-
tárat a Szalkszentmártoni Községi Intézmény Petõfi
Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény alatt egyesítet-
te, az irányítás Farkas Márta iskolaigazgató kezébe ke-
rült. 2013. január 1-jén azonban az általános iskola álla-
mi fenntartásba került, a Mûvelõdési Ház pedig meg-
maradt az Önkormányzatnak. Annak irányítását 2014.
évi nyugdíjba vonulásáig Németh József látta el, 2014
decembere óta pedig, ahogy ma is, a Közösségi Szín-
térért Mészáros Szilvia felel. 

A véletlen mûve, hogy épp a tervezés idején, 1977-
ben forgatták Szalkszentmártonban a Múzeumban Gaz-
dag Gyula rendezésében „A kétfenékû dob” c. filmsza-
tírát. A film története szerint a Petõfi Emlékháznál egy
vígoperát szeretnének a tévések felvenni. Az egész te-
lepülés lázba jön, leginkább a múzeumigazgató, Czakó.
A televíziósokat és színészeket arra kívánja rávenni,
hogy adjanak egy jótékony mûsort, melynek bevételébõl
kultúrház építését lehetne támogatni, ami majd a megye
figyelmét is felkelti. 

Persze nem megy minden simán …
Kovácsné ddr. WWeisz BBoglárka

Negyven ééves aa MMûvelõdési HHáz
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Falunap – Kiállítás

A kiállítást Kaszás Éva újságíró nyitot-
ta meg, aki megnyitó beszédében kiemel-
te – Horváth Katalin mindig belekezdett
valamibe, ami kötõdött az alkotómunká-
hoz, a szépséghez, ami az önkifejezés
egyik formáját jelentette számára. Egyi-
ke ennek az üvegfestés, amire a közel-
múltban talált rá. Elsõ képeit látva biztat-
tam a folytatásra, mivel úgy gondolom,
hogy korunktól függetlenül muszáj a ben-
nünk lévõ törekvéseket megvalósítani.
Amiben örömünket leljük, azt nagyon
komolyan kell vennünk nap mint nap, a
kiállítás anyagát látva bizton állíthatom,
hogy Kata esetében ez megvalósult.

A kiállítás amellett, hogy gyönyörköd-
tet, kétféle üzenetet is hordoz. Üzenet
egyrészt a társadalomnak, sokan a hat-
van év betöltése után botot adnának a

kezünkbe, miközben mi élünk és gondol-
kodunk, céljaink, terveink vannak.

Nagyon boldoggá tesz, hogy Kata nem
botot, hanem ecsetet vett a kezébe, és az
üvegtáblára, ami nem csak a fényt, hanem
a gondolatokat, érzéseket is átengedi, gyö-
nyörû színeket álmodik. 

A másik üzenet pedig, hogy merjünk él-
ni, kibontakoztatni a bennünk rejlõ tehetsé-
get, hiszen az évektõl függetlenül lehet
valakinek elsõ tánca, könyve, atlétikai ver-
senye vagy kiállítása, mint Horváth Kata-
linnak – hangsúlyozta beszédében Kaszás
Éva.

forrás: Petõfi Népe

Modern üvegfestészet címmel meg-
rendezett kiállítás tekinthetõ meg Buda-
pesten a Magyar Mezõgazdasági Mú-
zeum és Könyvtár VárMezõ Galériájá-
ban (1012 Budapest Attila u. 93.), ahol
megcsodálhatják Horváth Katalin egy al-
kotását is Alkonyat címmel!

KKiiáállllííttááss HHoorrvváátthh KKaattaalliinn 
aallkkoottáássaaiibbóóll

Augusztus 220-áán üüvegre ffestett
képeimbõl aa MMûvelõdési 

Házban nnyílt kkiállítás.

Köszönöm aa llehetõséget aa
Mûvelõdési HHáz vvezetõjének,
Mészáros SSzilviának, BBorbély
Évának, aaki aaz iiskolásokkal aa
kreatív óórákat mmegszervezte,

melynek kköszönhetõen
felmerült aa kkiállítás llétrehozása.
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Tarkabarka

Az osztályomnak pólót rendeltünk a Tarkabarkára. Egysze-
rû, szép kis egyenpólót remek áron, minden tekintetben szuper
volt. Aztán a Tarkabarka elõtt két nappal el is mentem az
üzletbe és jött a hideg zuhany: rossz árat írtak az e-mailben,
jött rá nem kevés plusz költség. Gondolkodtam, hogy hogyan
tudnám ezt kipótolni úgy, hogy ne kelljen további pénzt kérnem
a szülõktõl. Hiába gondolkodtam, két nap alatt sem találtam
megoldást rá. 

A Tarkabarkán aztán beszédbe elegyedtem egy neve elhall-
gatását kérõ személlyel. Megemlítettem neki a kellemetlen

költségvetési bukkanót, és csodás dolog történt: felajánlotta,
hogy kipótolja a hiányzó összeget. 

Mert végtére errõl is szól a Tarkabarka. Azon túl, hogy büsz-
ke szívvel megtekinthetjük gyermekeink mûsorát, részt ve-
szünk a készülõdés forgatagában és értékeljük a fáradozásu-
kat, meg is ajándékozzuk õket. 

Kipótoljuk a hiányokat, lehetõséget teremtünk terveknek
és jövõbeli programoknak, amik majd a kicsinyek örömére
lesznek. 

Megelõlegezzük azt a segítséget, amibõl aztán nagy dolgok
születhetnek: úszásoktatás a szalki gyerekeknek, osztálytabló
8.-ban, tanulói teljesítmények jutalmazása, tanulást segítõ
eszközök beszerzése vagy a kenyérlángosozás.

Mert ezekre az ajándékokra fognak a mostani gyermekek
majd emlékezni, amikor már õk segítik tovább saját gyerme-
keiket. 

Köszönjük a rengeteg támogatást mindenkinek!
Varga ZZsófia

tanár

MMiirrõõll sszzóóll aa TTaarrkkaabbaarrkkaa??
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Értékõr tábor

A megyei önkormányzat az identitás erõsítõ pályázata kereté-
ben valamennyi járás egy-egy településén tábort szervezett. Kun-
szentmiklós járásban Szalkszentmártonban, Szalki Értékõr címmel
került sor az ötnapos programra. A tábor témája a helyi, megyei ér-
tékek élményszerû megismerése volt.

– A helyi mûvelõdési házban megtartott egyhetes értékõr tábor-
ban a Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola tizenöt, 5.-6.
osztályos tanulója vett részt. A résztvevõk megismerkedtek egye-
bek között a megyei értéktárban is nyilvántartott református temp-
lommal Alföldy-Boruss Dániel református lelkész jóvoltából. Bese
Gergõ atya a katolikus Szent Márton templomba kalauzolta a fiata-
lokat. Mesekönyvek (Meseföld, Legendárium) segítségével ismer-
kedtek meg megyénk történetével. 

Közös meseolvasás, elemzés, beszélgetés, feldolgozás után él-
menyrajzot készítettek, amelyeket kiállítottunk a mûvelõdési ház
nagytermében – tájékoztatta hírportálunkat Mészáros Szilvia köz-
mûvelõdési szakember, a tábor vezetõje.

Sor került a Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Emlékkiállítás meg-
tekintésére. Tudásukat Petõfi Sándor megzenésített versének ta-
nulásával és feladatmegoldó kvízekkel gyarapíthatták a gyermekek.

– A digitális eszközök segítségével a helyi és megyei értéktárak
internetes megkeresését is tanítottuk a fiataloknak. Interaktív fõ-
zést tartottunk a szabad kéményes konyhában, ahol pillefánkot sü-
töttünk a gyerekekkel. A hatalmas siker visszaigazolása volt, hogy
mind elfogyott, és a receptre is igényt tartottak a táborlakók, hogy
otthon is elkészíthessék az ínyencséget. „Nálad a labda – folytasd
a verset” címû játék a múzeum ivójának leghosszabb asztalán, a
ping-pong párbajjal egyidõben zajlott. 

Az általuk szabadon vá-
lasztott Petõfi verset kellett
asztaliteniszezés közben sza-
valni, úgy, hogy a labdapasz-
szal egyidõben folytatni kellett
a verset. 

A kézmûves foglalkozások
keretében, a megyei motívum-
gyûjtemény segítségével min-
dennapos használatú tárgyak készültek, mint például a stencil- és
textilfilc technikával díszített szatyrok – sorolta a táborvezetõ.

A kirándulások sem maradtak ki a tábor programjából. A gyer-
mekek megtekintették a kiskõrösi János Vitéz Látogatóközpontot,
az Úttörténeti Múzeumot. Ellátogattak a helyi értéktárba beváloga-
tott Szalkszentmártoni Petõfi Vadásztársasághoz, ahol vadászkürt
és vadászkutya bemutatón, terítékismertetésen, légpuska lövésze-
ten vettek részt.

– A program keretében nagy hangsúlyt kaptak az úgynevezett
szorongásoldó foglalkozások, ami a verbális és nonverbális kommu-
nikáció kifejezõkészségének fejlesztését mozdította elõ. Az intéz-
mény tornaterme pedig tökéletes helyszínt biztosított csapatjátékok-
nak, amelyek segítettek közösségbe kovácsolni a gyerekeket. A pá-
lyaorientációt segítõ programunk, a „Próbáld ki magad szakácsnak,
felszolgálónak és vendégnek” alkalmával gofrit sütöttünk. Részt vet-
tünk a Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesület szervezésé-
ben megtartott habpartin, ami felejthetetlen élményt nyújtott a tábo-
rozóknak – tette hozzá Borbély Éva, a tábor szervezõje.

forrás: Petõfi Népe

ÉÉrrttéékkõõrr ccíímmmmeell ttaarrttoottttaakk nnyyáárrii ttáábboorrtt SSzzaallkkoonn
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Jurta tábor

JJuurrttaa ttáábboorr
Az idén nyáron másodjára rendeztük meg a Honfoglaló Magya-

rok Nyomában és a Nimród vadásztáborunkat. 8-14 éves gye-
rekeket fogadunk ittalvással és napközis jelleggel. Az ittalvó gye-
rekeket klimatizált jurta sátrakban és tetõtéri szobában szállásol-
juk el. Napi 5x-i étkezést biztosítunk, amiben mindennap van gyü-
mölcs is. Számomra nagyon fontos, hogy jó minõségû ételek ke-
rüljenek a gyerekek elé, ezért mi fõzünk nekik, figyelembe véve az
ételallergiás gyerekeket is. Ami nagyon fontos, hogy a tábor kütyü-
mentes. Telefont csak kapcsolattartásra használhatnak.

Honfoglaláskori táborunk célja, hogy minél jobban megismer-
jék a gyerekek õseink eredetét, kultúráját, életmódját. Szinte min-
dennap van kézmûves foglalkozás, ami által megismerhetik a
régi mesterségeket. Tarisznyát nemezeltek, bõrtarsolyt és bõr-
karkötõt készítettek, rovásírást tanultak, agyagoztak, gyönyörû
õsi motívumokat festettek, íjászkodtak. Volt történelmi hangszer
bemutató is, amit közös tánccal zártunk. A tábor legizgalma-
sabb napja a csata nap, amikor az Iloncsuk szabadcsapat tag-
jai lovakkal jönnek el hozzánk korhû öltözetben. Többféle harci
eszközt és védõöltözetet mutatnak be, amit ki is próbálhatnak
a gyerekek. Felkészítik õket a délutáni zászlószerzõ csatára,
ahol két csapatra osztva polifonkardokkal harcolnak. A bátrab-
bak kipróbálhatják, hogy milyen ló hátáról harcolni.

Vadásztáborunk célja az, hogy a résztvevõ gyerekekkel meg-
ismertessük a vadászat és a vadgazdálkodás szépségét, a va-
dászat kultúráját és hagyományait. Ebben a táborban is  voltak
kézmûves foglalkozások. Vadászkalapot nemezeltünk, készí-
tettünk vadásznyakkendõt, decoupagetechnikával mécseseket
is. Volt solymászbemutató, vérebvezetés az erdõben. Megis-
merhettek többféle vadászkutyát, és azt is láthatták, hogy ho-
gyan dolgoznak az ebek egy hajtáson. A helyi vadászok köz-
remûködésével traktorral elmentünk a vadászházhoz, ahol lég-
puskalövészeten vettek  részt, majd kisétáltunk az erdõbe, ahol
magaslesrõl állatokat figyeltünk. A táborba visszaérve elkészí-
tették a terítéket, ezt követõen a kürtösök elfújták az „elejtett
vad” tiszteletére, illetve a vadászat végét jelzõ szignálokat. Ezt
követte a vacsora, ahol vadhúsból készített ételeket kóstolhat-
tak. Minden táborban a tábortûznél kürtõskalácsot sütünk, ami
általában éjszakába nyúlik. A délutánok szabadjátékkal telnek,
ilyenkor pingpongoznak, biliárdoznak, csocsóznak, fociznak, szám-
háborúznak, röplabdáznak, dézsafürdõznek, szalmabálán ug-
rálnak, csapatjátékokat játszanak. Az idei évben a résztvevõk
többsége visszatérõ táborozó volt. Sok barátság szövõdött a
gyerekek között, és többen azóta is tartják a kapcsolatot egy-
mással. Mind a gyerekek, mind mi táboroztatók is sok élmény-
nyel és tapasztalattal zártuk a táborokat.

Amler IIldikó
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Könyvtár

Hogy hogyan is jött létre a foglalkozás, arról Terike a követ-
kezõt mondta: 

Egy elõadással kezdtük, tartalmas délelõttöt ültünk végig,
csak sajnos nagyon kevés volt az érdeklõdõ, az az egy anyu-
ka jött el, akit valaha én tornáztattam, amikor kicsi volt. Majd
elindítottuk a Tipegõ foglalkozást, melyet 2 hetente tartunk
immár több mint 20 fõvel. A legkisebbektõl kezdve 3-5 éves ko-
rig jöhetnek a gyerekek, de igazából nincs is korhatár meg-
szabva, hiszen a nyári szünetben a nagyobbak is itt voltak
szüleikkel.

Célunk a közösségformálás, másrészt gyógypedagógiai szem-
pontból segítjük a gyerekeket a fejlõdésben: énekkel, zenével,
ritmussal, mozgással, mert a könyvtár az a hely, ahol jó lenni,
énekelni, ahol kellemes a környezet, egyszerûen minden adott
ahhoz, hogy egy ilyen foglalkozást meg tudjunk tartani. És nem
utolsósorban az anyukáknak is jót tesz. 

– Mióta foglalkozol mozgásterápiával?

– Több mint 20 éve, 3 fajta mozgásterápiát tanultam, az
alapozó terápiát, a TSMT-t és a labdaterápiát. Kezdetben taní-
tónõ voltam, majd gyógypedagógus lettem, egészségfejlesztés
szakon pedig az egyetemen végeztem. Az indíttatásról pedig
annyit, hogy nekem saját motivációm volt, hogy gyógypedagó-
gus legyek, a családomban átélt és megélt orvosi problémák
miatt kellett pályát módosítanom, és ez magával vonzotta azt,
hogy ezen az útvonalon elinduljak, hiszen abban az idõben
ezen a területen nem nagyon volt szakember, nem volt kihez
fordulni. A saját magam negatív tapasztalata árán kellett kijárni
az utat. De azt mondom, hogy megérte, bármennyire is nehéz-
nek bizonyult.

– Mit üzensz az anyukáknak?

– Ne hagyják, hogy az anyai érzéseiket bárki is elaltassa,
bátran merjenek fordulni szakemberhez, ha egy kis gyanú fel-
éled. Olyan szakemberhez, aki hosszú távon lát. 

Ne fogadják el, ha azt hallják, hogy majd kinövi a gyerek,
ugyanis nem fogja, és elindul a hógolyóeffektus: a probléma
túlnõ a gyereken, a szülõn, túlnõ az iskolán, és mindenki szen-
ved. 

Lehet, hogy az elején nem látszik a probléma, de az óvodá-
ban vagy késõbbiekben, az iskolában mindenféleképpen je-
lentkezni fog.

– Mik a jövõbeni terveid?

– Mindenféleképpen folytatni a tipegõkkel való foglalkozást,
ugyanis nem csak õk élvezik, hanem én is, bizony minden órám-
ra úgy fel szoktam készülni, ahogy a legelsõ óráimra is, amikor
még tanító voltam. Tervem az okosító tornákat alsó és felsõ
tagozatban is valamilyen szinten elindítani. Célom, hogy mint
egészségfejlesztõ tanár felvilágosítsam a szülõket. Hiszen moz-
gásterápiával nem csak gyakorlatban, hanem elméletben is fog-
lalkoztam, az egyetemen errõl folytattam tanulmányokat. Kuta-
tásokat végeztem, gyakorlatilag ezzel támasztottam alá azt a
szakmai kompetenciát, amit ma birtoklok. 

Azt gondolom, hogy a felvilágosítás ebben az esetben min-
dennél többet ér. Az a célom, hogy minden gyerekbõl teljes
jogú, sikeres felnõtt legyen majd. Azt hiszem, jó úton haladunk:
1 év alatt értük el azt, hogy együtt tudjunk dolgozni a gyerekek-
kel-anyukákkal egyaránt.  

Cs.T. –– BB. ÉÉ.

NNyyáárrii éélleett aa kköönnyyvvttáárrbbaann
Mozgalmas nnyáron vvan ttúl aa KKönyvtár. AA sszünidejüket ttöltõ ffiatalok sszép sszámban ggyûltek öössze oolvasgatni, iinter-

netezni oolvasótermünkben. HHogyan llehet rrábírni aa kkamaszokat, hhogy aa ddigitalizált vvilágban oolvassanak, hhogy kkütyüik
nyomkodása hhelyett iinkább aa kkézzel ffogható kkönyvet vválasszák –– ttalán aazt mmondhatjuk, hhogy aa XXXI. sszázad eegyik lleg-
nagyobb kkihívása eez. HHisz aaz íírott kkultúra vveszélyben vvan, aa kképek áátveszik aa sszerepet mmindenekfelett, eegyetlenegy eemoji-
val kkifejezzük ttetszésünket vvagy éépp nnem ttetszésünket. IIrodalmat ddigitális fformában iis llehet oolvasni ((hiszen ssok mmû hhan-
goskönyv fformájában iis eelérhetõ), vviszont ssosem ppótolja aazt aaz éérzést, aamikor aa kkedves oolvasó llevesz eegy kkönyvet aa ppolc-
ról éés ccsak úúgy „„belelapozgat”, éérezve aa kkönyv iillatát. BBár één mmég úúgy nnõttem ffel, hhogy aa sszüleim kkönyveinek llapozgatásánál
nincs iis éélvezetesebb. VValljuk bbe, aa mmai kkor ggyermeke mmár mmás…

Hisz mmár aa kkönyvtárról ssem ccsak rroskadásig mmegpakolt kkönyvespolcok ssokasága jjut eeszünkbe, hhanem eelsõsorban
közösségi ttérként ttölti bbe ffunkcióját –– ffõleg nnyári iidõszakban. ÍÍgy kkerült ssor aa bbaba-mmama kklubra CCsaplár PPéterné TTerike
vezetésével kkönyvtárunkban, aahol bbaráti llégkörben, kkötetlen fformában ttalálkozhattak éés iismerkedhettek mmeg eegymással aa

kisgyerekes aanyukák.
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Állatorvos

A házi kedvencek súlyos, nehezen gyógyítható vagy gyó-
gyíthatatlan fertõzõ betegségeinek egy részét védõoltásokkal
lehet megelõzni. Tekintsük át röviden a kutyák, majd a macs-
kák elérhetõ védõoltásait, amelyekkel több súlyos betegség
hatékonyan megelõzhetõ.

A parvovírus okozta enteritis az egyik legrettegettebb kutya-
betegség. Alapvetõen a kölyök és fiatal kutyák betegsége.
Hányással, gyakran véres jellegû hasmenéssel járó kórkép. A
betegek gyorsan kiszáradnak és legyengülnek, sajnos a halá-
los kimenetel sem ritka. A prognózis jelentõsen függ az állat
életkorától és általános állapotától. A legyengült, parazitákkal
terhelt és nagyon fiatal állatok esélyei rosszabbak. Az anyai
immunitás 5-6 hetes korukig passzívan védi a kölyökkutyákat
a parvovírustól, ezután viszont már 6-7 hetes korban el kell
kezdeni a kiskutyák aktív immunizálását parvovírus elleni vé-
dõoltással.

A különbözõ fertõzõ betegségek elleni kombinált oltás nem
kötelezõ, de mindenképpen ajánlott. A kombinált védõoltás tar-
talmazza a kutya parvovírus, szopornyica, parainfluenza vírus
okozta kennel köhögés, fertõzõ májgyulladás, leptospirózis el-
leni hatóanyagait.

A szopornyica az egyik legrégebben ismert, a kutyaféléket
sújtó fertõzõ és járványos betegség. A kutya leginkább élete
elsõ hónapjaiban van kitéve a veszélynek, de felnõtt korban is
megkaphatja. A legjellemzõbb tünetek a láz, rossz általános ál-
lapot, étvágytalanság, hányás. Jellegzetes a gennyes orrfolyás
és gennyes kötõhártya-gyulladás is. Idült esetben az orrtükör
és a talppárnák bõre megvastagodik (hardpeddisease). Szö-
võdményként idegrendszeri tünetek, „tic”-kelés, az izmok aka-
ratlan rángása maradhat vissza. Az esetek egy része a leggon-
dosabb kezelés ellenére elhullással végzõdik.

Fertõzõ májgyulladást (Rubarth-kkór) a kutyák adenovírusa
okozza. A sárgasággal, súlyos májkárosodással járó betegség
gyógykezelése nem minden esetben sikeres. Hála a hatékony
vakcináknak, ritkán elõforduló betegség.

A Leptospira baktériumok kutyákban többféle kórképet is
elõidézhetnek. Elsõsorban a májat és a vesét támadhatják meg.
Magas láz, sárgaság, veseelégtelenség tünetei jelentkeznek. A
kórokozó a beteg kutyák vizeletével ürülhet. Zoonózis, azaz
emberre is átterjedhet a fertõzés. A kombinált védõoltásokat
rendszeresen beadva megfelelõ védelmet nyújtanak a kóroko-
zók ellen.

A veszettség eelleni vvédõoltás a kutyáknak évente kötelezõ.
A veszettség gyógyíthatatlan betegség, emberben, állatban
minden esetben halálos kimenetelû. Ezért fontos közegész-
ségügyi érdek, hogy minden kutya megfelelõen oltva legyen
veszettség ellen. A veszettség elleni védõoltás rendjét Magyar-
országon a 164/2018. (XII. 20.) FVM. rendelet szabályozza.
(Az egyes országok szabályozása eltérõ lehet, erre különösen
figyelni kell, ha külföldi utazást tervezünk kedvencünkkel.) Az
elsõ veszettség elleni oltásra az alapoltások beadását követõ-
en (kb. 4 hónapos kor körül) kerül sor.  Az elsõ veszettség el-
leni oltást hat hónapon belül kell ismételni, tehát az elsõ élet-
évben a kutyának két veszettség elleni oltással kell rendelkez-
nie. Innentõl kezdve már évente kell az oltást megkapnia.

Fontos ttudnivalók aaz ooltással kkapcsolatban:
• Csak egészséges, megvizsgált, panaszmentes állat oltha-

tó, a megfelelõ immunválasz elérése céljából.
• Ha a kutya embert mar, karmol vagy harap, az oltási

könyvet be kell mutatni az illetékes hatóságnak (körzeti orvos,
hatósági állatorvos). Minden beadott védõoltás és féregtelení-
tés után az adatokat számozott oltási könyvbe vezeti az állat-
orvos.

• Jogszabály értelmében minden 4 hónapos kort betöltött
kutya mikrochipes megjelölése kötelezõ, és csak a chippel el-
látott kutyák olthatók be veszettség ellen.

• Két évnél idõsebb állatnál rendszerint egyben adjuk a
kombinált és a veszettség elleni oltást, ha a kutya immunálla-
pota megfelelõ.

• Ha ismeretlen korú állatot fogadunk be, minimálisan két
kombinált és a veszettség elleni oltást adassuk be a kutyának.

• Nagyon ritkán a védõoltások után oltási reakció alakulhat
ki. Ennek gyakorisága 1-2%, és ún. azonnali típusú reakció,
tehát oltás után 1-3 órával alakul ki. Az állat szemhéja, pofája
megduzzad, testszerte apró bõrduzzanatok alakulhatnak ki
(ún. csalánkiütés), esetleg nyelési nehézség, hányás, hasme-
nés lehet. Ilyen esetben szólni kell az állatorvosnak, néhány
injekcióval az állat panaszmentes lesz. 

• A féregtelenítés az oltásokkal együtt végzendõ, mivel a ku-
tyák bélférgei az embert is megfertõzhetik (zoonózis). Különö-
sen a kisgyermekek vannak kitéve a fertõzésnek. Ún. széles
spektrumú féregtelenítõ pasztát vagy tablettát 2 hetes kortól 12
hetes korig kéthetente, ezután 3 havonta adjunk. Több állat
esetén – beleértve a macskákat is – célszerû azokat egyszer-
re és azonos minõségû féreghajtóval kezelni. 

dr. PPéterfi NNóra
praxisvezetõ sszakállatorvos

Tassi ÁÁllatorvosi RRendelõ éés PPatika 

AA kkuuttyyáákk vvééddõõoollttáássaaii 
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Katolikus egyház

A Római Katolikus Egyházközség élete az elmúlt idõben is
eseménydúsan és lelkiekben igen gazdagon telt el. Május 8-án, Jó
Pásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztunk.
Fontos emlékeztetni a hívek közösségét arra, hogy az aratásba
vagy a szõlõbe szükséges a rátermett munkásember. Sajnos az el-
vallástalanodás és a gyermekszám csökkenése miatt egyre ke-
vesebben vállalkoznak az Úr hívásának eleget tenni. Május 22-én
a lehetetlen helyzetek szentjére, Szent Ritára emlékeztünk. Õ volt
az, aki hosszú ideig szenvedett kemény, gyakran durva és hitetlen
férje mellett, de Rita állhatatossága és erõs hite képes volt meg-
térésre indítani férjét. Ünnepéhez kapcsolódóan rózsát szentel-
tünk. Május 29-én nagy ünnep volt közösségünkben, elsõáldozás-
ra került sor: Levente, Dénes és Márk, a „Három muskétás” találko-
zott elõször a bûnbánat szentségével, azaz a szentgyónással és
vette magához Krisztus szent testét és vérét. Június 12-én Szent
Antalra emlékeztünk, az egyház nagy hitszónokára, a szegények
pártfogójára. A világ bármely katolikus templomában járunk, a be-
járatánál fogad bennünket, liliommal a kezében, karján a gyermek
Jézussal és a prédikációra emlékeztetõ szentírással a kezében.
Nálunk is méltó helyre került a szent szobra, és a hozzá tartozó
perselyben a rászorulók támogatására gyûjtünk. Segítségüket Is-
ten fizesse meg. A szentmisében liliomot szenteltünk, és egyúttal
hálát adtunk a tanévért a Te Deummal. Június 19-én Egyházunk
Krisztus Teste és Vére ünnepére, Úrnapra emlékezett. Ilyenkor 4
sátrat készítenek a hívek, és körmenetben a sátraknál megállva az
Oltáriszentséggel, imádság és áldás következik. A sátrak alapja
zöld ágak, és díszítése pedig a természet adta virágok. Idén mind
a három közösség együtt ünnepelt Dunavecsén, a szalkiak egy
sátrat készítettek. A szentmisét és az azt követõ körmenetet a
Veszprémi Légierõ Fúvószenekar kísérte. Felemelõ volt és az
ünnephez méltó. Jövõre, június 11-én a körmenetnek Szalkszent-
márton ad otthont. Június 26-án a szentmisét követõen a kerék-
párok, autók, rollerek, motorbiciklik megáldására került sor. Fontos,
hogy a közlekedésben használt eszközök is Istennek felajánlva és
Szent Kristófnak, az utazók védõszentjének oltalma alatt álljanak.
Június 29-én Szent Péter és Pál apostolok ünnepén hálaadó
szentmisét mutattam be papszentelésem 9. évfordulója alkalmá-
ból. Szeretném itt is megköszönni a kedves hívek ajándékait, ked-
ves köszöntésüket. Július 15-én megnyitottuk templomunkat a te-
lepülésen táborozó gyerekek elõtt. Megismerkedtek Szent Márton
életével, a 7 szentséggel és a templomban található tiroli szobrok

KKaattoolliikkuuss ÉÉlleett

Tassi ssátor

Szalki ssátor

Dunavecsei ssátor
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Katolikus egyház – Református egyház

AA PPaarróókkiiaa ttiittkkaaii……
(Elsõ rész)

Épült az Úr 1874. esztendejében. Haladós idõk voltak – a
Kiegyezés után, a gyorsan fejlõdõ Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban a lehetõségek végtelennek tûntek, hát lehetett építkezni.
De kellett is, hiszen a beszámolók szerint a mostani helyén álló
korábbi parókia meglehetõsen leromlott állapotú volt. Álljon itt
egy rövid leírás az akkori épületrõl, melybõl tudomásunk sze-
rint egyetlen bútordarab maradt meg, az 1727-ben készített
Papi-szék, a templomban használjuk, vigyázunk rá!

Jöjjön hát a leírás 1819-bõl: 
A Parochiális háznál vagynak 3 szobák. 1). Az úgy nevezett

Tanuló Ház 2). Ebédlõ és Háló szoba 3). Cseléd szoba. Vagy-
nak kamarák, ólak és egy Ló és Tehén istálló, a többi épület mind
meglehetõs állapotban van, a kamara semmit sem ér.

Mobiliák a Parochiális Háznál a Tanuló Házban
1). Van egy könyves almáriom, rostélyos, kétfelé nyíló ajta-

ja jó újjplével.
2). Egy más hasonló nagyságu Ruha tartó almáriom, ez is

rostélyos kétfelé nyíló ajtókkal és záros pléhvel, mind a
két almáriom sárga színre van festve.

3). Egy sárga széles nyoszolya (de a mely alkalmatlan lévén
ide, majd a más házba tétetik).

4). Egy Cseresznyefából Komáromba készült Láda 3 zárral,
ez az Ekklésia ládája s a Cassa ebbe áll.

5). Egy fekete Láda záros, melyben az úr asztalához való
ruhák és poharak tartatnak.

6). Egy kis fekete láda, az Ekklésia perselye. Nb.: A két ab-
lakon Téli ablakok, nyáron pedig zöld Schallukaterek.

7). Egy magányos embernek való barna festett nyoszolya.

A Nagy Házban
1). Egy diószínre páczolt kétfelé húzható hosszú asztal.
2). Az ajtó megett egy falban való rostélyos almáriom, záros.
3). Egy kétfelõl könyöklõs fa karszék, mely a mint az alján

levõ betûk és esztendõ szám mutatja, Szalk Sz. Márton-

ban készült még T. Kausai János úr Predikátorságában
1727-ben.

4). Hat fekete sárga szegekkel körül vert bõrös székek ke-
mény fából.

A Cseléd Házban
1). Három puha fából való nyoszolya
2). Egy falba való almáriom egy szakaszba két ajtóra.
3). Négy diószínre festett karszék.
4). Három zöld rásával boritott igen régi szék, végre egy fa-

lon függõ fa óra.
De ez már a múlté. Volt – nincs. De ha egészen õszinték va-

gyunk, a mostani Parókiát is lehetett volna bontani, hiszen bár-
mennyit csinosítunk rajta, sosem lesz új, nem lesz korszerû és
nem lesz praktikus. Fél méter téglaalappal épült, vannak sta-
tikai problémák is vele, nagy a belmagassága – kívülrõl jól lát-
szik, hogy vizes, ütött-kopott épület, mégis községünk egyik
legszebb, ha nem a legszebb háza. Nem véletlen, hogy az ak-
kori Presbitérium a tervet, meggyõzõdve annak célszerûségé-
rõl és csinosságáról, minden ellenvetés nélkül elfogadja… (Idé-
zet a Presbiteri Jegyzõkönyvbõl). Mi is úgy döntöttünk hát, hogy
a Parókiát megtartjuk, felújítását elhatároztuk!

(Folytatása következik) 

Temetõi kközlemény
Felhívjuk a temetõlátogatók figyelmét az õszi õzveszélyre! A

körülkerített temetõkertbe tapasztalataink szerint a kapukon ke-
resztül érkeznek a komoly károkat okozó vadak. Kérünk minden
áthaladót, hogy a Kossuth utcai kaput csukja be maga után!

Felhívjuk a lakosságot a lejárt sírhelyek megváltására. Hagyo-
mányos sírhelyek megváltási ideje 25 év, az urnahelyeké 10 év.
Ügyintézés a Lelkészi Hivatalban. Kérjük a telefonos idõpont-
egyeztetést. (Tel.: 06 30 677 4981) A lejárt sírhelyek felett a Fenntar-
tó rendelkezik, a síremlékeket elbontjuk, a sírhelyet újra értékesítjük. 

Kérjük a lakosságot, hogy a hulladéktárolókat rendeltetéssze-
rûen használják, a feliratoknak megfelelõen.

alakjaival. Köszönjük, hogy ránk is gondoltak a tábor szervezõi!
Július 24-én a nagyszülõké volt a fõszerep, Szent Anna és Szent
Joachim ünnepéhez kapcsolódóan hálát adtunk a nagyszüleinkért,
azokért, akik botladozásainkat kísérték, a hit útján elindítottak, akik
nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk. Viszont a ma nagyszülei-
nek nagyon komoly küldetése is van, szenteket nevelni az unokák-
ból! Nehéz, de nem lehetetlen feladat: imádság, böjt, hitelesség és
jó példa. A recept ennyi, kezdjük el megvalósítani otthon! Augusz-
tus 7-én épségben hazaértünk Medugorjéból a 33. Ifjúsági Fesz-
tiválról, ahol több mint 70.000 ember vett részt a világ 75 orszá-
gából. Közösségünket 3 fõ képviselte. A szentmisében viszont
imádkoztunk a lengyel buszbaleset áldozataiért, akik nem értek el
a szent helyre, mert a tragédia ezt megakadályozta. Adjon nekik az
Isten örök nyugodalmat!

Augusztus 13-án 8 év kihagyás után újra megrendezésre került
Apostagon a Ladik Fesztivál, melynek társszervezõi voltunk. A lelki
töltekezés mellett lehetõség volt családokkal, fiatalokkal találkozni,
akiket ugyanazon Krisztus gyûjtött össze. Remélem, jövõre többen
ott lesznek Szalkszentmártonról a megújult könnyûzenei fesztivá-
lon. Augusztus 15-én, Szûz Mária mennybevételének ünnepén
szentmisében emlékeztünk meg Jézus anyjának elszenderedésé-
rõl és arról, hogy Szent István királyunk Boldogasszonynak aján-

lotta fel népét Imre herceg halálát követõen. Mária büszke nemzete
vagyunk, csak sajnos ez is elhomályosodott, kiveszett, mint oly sok
minden õseink gyökereibõl. 

A templomi ünnepek mellett fontos az utánpótlás gondozása,
melyet leginkább a hitoktatásban tudunk kamatoztatni. Sajnos az
egyre több és több feladat miatt már egyedül nem tudom ellátni az
oktatással járó teendõket, ezért segítségre van szükségem. Hosz-
szas keresgélés után egy belevaló fiatalemberre esett a választás,
akinek bemutatkozását itt olvashatják: Szõts Bálint Ágostonnak
hívnak. Eddig Geresdlakon tanítottam hittant, elõtte Bonyhádon a
Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba segítettem be óraadó-
ként. Bonyhád melletti kis csendes faluból származom, Majosról,
egy nagy családból. Több éve gitározom, énekelek miséken, lelki-
gyakorlatokon, vagy ahova éppen hívtak. A zene nagyon fontos
számomra, akár játszani valamit, akár hallgatni. Nagyon nagy
öröm van bennem, hogy Önökhöz jöhetek, nagyon örülök a mun-
kalehetõségnek.

Bálint hamarosan beköltözik a szalki plébániára, mely a Magyar
Falu Programnak köszönhetõen belülrõl teljesen megújul. Újra élet
lesz az épületben, és remélem, sok helyi kapcsolódik majd be az
ott induló programokba, rendezvényekbe.

Bese GGergõ
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Református egyház

Új kkenyér
„Ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül.” 2 Mózes 16

Én tudom, hogy mit eszem, és Ön? – olvastam nemrég egy
élelmes és alapos hirdetõ oldalán…

Valóban ilyen fontos lenne ez? Hiszen azért van élelmiszerel-
lenõrzés, van hivatala is – morfondírozunk, csak okosabbak, job-
ban tudják, mint mi egyszerû földönfutók… 

Ma Nemzetünkért, magyarságunkért, országunkért, és nem
utolsósorban kenyerünkért adunk hálát. A kenyérért, amirõl tudjuk:
nem mindegy, milyen.  Milyen is? 

Egy biztos: drága. Hiszen minden drága – miért éppen a kenyér
lenne kivétel? Drága, akkor azt is jelenti, hogy sokat ér. Talán azt is
mondhatnánk: becses. Esetleg a mostanában sokat emlegetett:
nagyanyáink kora (nekem inkább) dédanyáim kora kell, hogy visz-
szajöjjön? Amikor valóban tudták mit esznek, tényleg megbecsülték,
hiszen õk vetették, aratták, csépelték, maguk sütötték? Vagy men-
jünk még messzebb vissza az idõbe, amikor Mózes Isten ószövet-
ségi – korgó gyomrú – gyülekezetét bíztatja a táplálkozásra, a pusz-
tai vándorlás nagy éhínségében, amikor nézik az égbõl hulló man-
nát, és kérdezgetik, ez meg mi akar lenni: Ez az a kenyér, amelyet

az Úr adott nektek eledelül. A lényeg azt gondolom minden idõben,
legyen szélsõséges aszály vagy feneketlen bõség, érkezzünk pusz-
taságba, vagy éppen kiszáradhatatlannak tûnõ oázisba: a hála. 

A hála alapja pedig a lényeg megértése: mindaz amid van,
kenyered, és minden egyebed az Úrtól van. Õ adta, õ adja. És az
Úr hatalmas arra, hogy magához fordítsa újra a hálátlan szíveket,
a hálátlan szívedet ma is, érted már: ez az a kenyér, amelyet az Úr
adott nektek eledelül.

A kérdés ma, holnap egyre inkább az, hogy be tudunk-e újra
rendezkedni a hálás életre? Nem nagyanyáink korában, hanem
jelenünkben, valóságunkban? Meglátjuk-e újra Isten gazdagságát
életünkben, az õ korlátlan lehetõségét, elképzelhetetlen bõségét,
figyelmességét, gondoskodását? Hogy életünk minden pillana-
tában megajándékozottak vagyunk?  

Szép régi-új énekünk, a székely asztali áldás foglalja össze
most ünnepünket, hálaadásunkat, kérésünket: Ki asztalt terítesz,
az égi madárnak, teríts asztalt teríts, szegénynek s árvának, nyújtsd
ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, adj a koldusnak is tápláló ke-
nyeret! Ételben, italban legyen bõven részünk, gondviselõ Atyánk
könyörögve kérünk. Ámen!

(Elhangzott augusztus 20-án, a kenyérszenteléskor.)
Alföldy-BBoruss DDániel

Döntéseink eegy ééletre… címmel hirdettük meg idei nyári gyermek, ifjúsági- és családos evangélizációs hetün-
ket. Immár 11. alkalommal táborozott Fülöpháza–Papp-tanyán a Szalkszentmártoni Református Egyházközség. Istennel és az
egymással töltött idõ minden évben újra és újra feltölti a tábor résztvevõit.  Reméljük, jövõre újra együtt lehetünk. Találkozunk
2023. július 9-én.  Sóbujtó KKlára
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KÖSZI Egyesület – Sport

Szárazság volt. Aggódva néztük az eget,
jön-e egy kis enyhet adó esõ? Így telt el
egymást követõen egyik nap a másik
után. Szomjaztak a kertek, a parkok, a
madarak, de szomjasok voltunk mi
magunk is…

Mi ttörtént?
Az önkormányzati pályázaton nyert

pénzbõl tovább parkosítottunk, 64 tõ
bokrot, cserjét, továbbá hortenziákat ül-
tettünk. A ládákba sárkányvirág, édesbur-
gonya, balkon aranya vagy kristályvirág
került, de ültettünk levendulákat, vinká-
kat, díszcsalánt is. A Fõ téren lévõ virág-
ládákba mintegy 70 tõ különféle virág ke-
rült, amiknek egy része a Szabó Kerté-
szet ajándéka, és elültetésében õk maguk
is segítettek. Köszönjük a felajánlást.

Dacolva a hõséggel kitartóan öntöz-
tük, gondoztuk a vállalt parkokat, a bekö-
szöntõ mûalkotások környezetét.

Szépen illenek a falu központjába az
új hirdetõtáblák, amik Pálfi József alkotó
képzeletét és varázslatosan ügyes kezét
dicsérik.

Az eltelt idõszakban 2 alkalommal tar-
tottunk BOLHA Piacot. Mindkettõt szép
eredménnyel zártuk. Köszönjük a fela-
jánlásokat és a résztvevõk aktivitását.

Az idén is megtartottuk hagyományos
egyesületi szalonnasütésünket. Finomak
voltak az étkek, sütik, kávé, jólesett a
séta és a kis sportolás. Az együtt töltött
idõ, a jó hangulat a csapatkohéziót is erõ-
sítette. Talán ennek tudható be, valamint a
szokásos klubnapjainknak, hogy a MÚ-
ZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN is többen vol-
tunk, mint korábban. Fontosnak tartjuk a
településünk mûvelõdéstörténeti, társa-
dalmi eseményeinek látogatását.

Újság! ÚÚjság!
Örömmel tájékoztatom a kedves Ol-

vasót, hogy a megrendelt utcanévtáblák

elsõ darabja elkészült. A mûvészi igényû
táblák Bakos Gyula fafaragó alkotásai, s
majd az önkormányzat gondoskodik ki-
helyezésükrõl.

Idõközben megjött a várva várt esõ!
Megújult a természet, megújultunk mi is.
Fellélegezhettünk.

Igaz, a kitartó esõzés az augusztus
20-ai falunapot majdhogynem elmosta,
de azért a programok jelentõs része nem

maradt el, és egye-
sületünk tagjai is
kilátogattak a ren-
dezvényekre.

Végezetül egy
képriporttal zárom
le az aktuális be-
számolónkat, fogadják
szeretettel! 

HGÉ

KKuullttuurráálltt KKöörrnnyyeezzeettüünnkkéérrtt SSzzíívvvveell EEggyyeessüülleett

Pillanatképek

SSppoorrtt
A jjúnius vvégén BBelgrádban mmegrendezett JJunior éés UU23 EEB-nn

nõi KK-44 5500 mm-een eezüstérmet sszerzett aa mmagyar ccsapat.
A vasárnapi fináléban a rajtot követõen a magyar hajó fél-

távnál a lengyelek és az olaszok mögött harmadikként haladt.
Az utolsó kétszázötven méteren Szellák Szabina vezérletével
csapásról csapásra közelítettek az olaszokra, akiket végül óriási
csatában, az utolsó centiken elõztek meg, kicsivel kevesebb,
mint hét századdal. 

A négyes tagja volt a Dunaferr nevelésû, 2020-ban eligazo-
ló, most Gyõrben versenyzõ Decsi Dorina, illetve Ujfalvi Laura
és Dráviczki Dóra (mindketten Kovács Katalin Akadémia). 

Gratulálunk a csapatnak! Nagyon büszkék vagyunk Rád, Dorina!
Összeállította: BBorbély ÉÉva



SSzzaallkk ÖÖTTEE
Az idei évben eddig 123 riasztást

kaptunk.
Utolsó cikkünk (2,5 hónap) óta kö-

zel 60 riasztás érkezett, ezeken átla-
gosan 5 fõvel vettünk részt.

Ezek közül nagy számban tûzeset-
hez kellett vonulni, de volt, hogy mû-
szaki mentésnél kérték a segítségün-
ket, néhányszor állatot mentettünk,

volt, hogy balesetnél kellett jelen lennünk.
Júniusban 2 Habpartit is rendeztünk, az egyiket hónap elején

egy táncos táborban, a másodikat pedig hónap közepén a falu ap-
rajának és nagyjának. 

Július 30-án a kunszentmiklósi tûzoltók által szervezett családi
napon vettünk részt. A kevésbé jó idõ ellenére a hangulat nagyon
jó volt, mindannyian jól éreztük magunkat. Finomakat ehettünk, so-
kat beszélgettünk, nevettünk.

Köszönjük azoknak, akik bármilyen formában támogatták a
munkánkat, illetve azoknak is köszönjük, akik adójuk 1%-át a Szalk-
szentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek ajánlják fel.

Elérhetõség, támogatási lehetõség:
Telefon: +36 70/ 517-2522
E-mail: szalkote@gmail.com, Adó 1%: 18358315-1-03
Bankszámlaszám: 11732198-20003892

Lengyel AAndrás

Kedves Szalkiak!
Egyesületünk életében fontos változá-

sok történtek. Végre megtarthattuk a vírus
miatt húzódó tisztújító közgyûlésünket.
Eddigi elnökünk, Szabó Viktor bejelentette,
hogy lemond a tisztségérõl. Elköltözik, így
nem tudja majd ellátni a feladatait. Kö-
szönjük a munkáját! Új elnökünknek Ferkel
Istvánt választottuk. A vezetõség többi
tagja: Szabó Gábor és Nagy Gábor helyet-
tesek, Habaczeller Krisztina titkár és Szabó
Gáborné Teca gazdasági vezetõ. Sõt,
örömmel mondhatjuk, hogy jó pár új tagot is

üdvözölhetünk sorainkban. Próbaidejük le-
töltése után fogják növelni a taglétszámot.

Megújulásunk legelsõ feladatai közé tar-
tozott az a fránya hivatali ügyintézés, de
ezen gyorsan túlestünk. Fontosnak tartjuk,
hogy ahogy a tagok ideje engedi, minden
nap legyen szolgálat, hogy lássunk és lát-
szódjunk. A lakossági bejelentések alapján
tudunk hatékonyak és gyorsak lenni, kérjük
tehát, hogy ha valami rendelleneset, furcsát
tapasztalnak, szóljanak nekünk. Elítéljük, sõt
tudomást sem veszünk a közösségi média
hírfolyamába beírt felkéréseket, utasítá-

sokat. Gondolunk itt a „hol van ilyenkor a
rendõrség, polgárõrség?” típusú megnyil-
vánulásokra. Tagjaink kivétel nélkül ingyen
és bérmentve, a szabadidejüket feláldozva
végzik a munkájukat. Ha szólnak, megyünk.
Ha nem, akkor nem biztos, hogy tudunk az
eseményekrõl. Tehát nagyon kérjük és szá-
mítunk is a lakosság jelzéseire, hiszen így
lesz egyre biztonságosabb és élhetõbb ez
a szép kis falu.

Ami még újdonság nálunk az a ZEBRA!
Rendes nevén gyalogátkelõ. Már a neve is
hordozza azt, hogy itt a rollerrel, biciklivel és
egyéb jármûvel közlekedõknek NINCS
elsõbbsége!!! Csak és kizárólag a gyalogos-
nak. Szeretnénk az iskolakezdéskor ezt a
gyerekeknek nyomatékosítani, ugyanis az a
3-4 másodperc nem számít a beérésnél. De
nem csak a gyerekek felé kell ezt sugallnunk,
a felnõtteket, a pedagógusokat is kérni fogjuk,
mutassanak példát a helyes átkelésben!

Czuczor TTeca

Közhírré tétetik 18

Polgárõrség – Szalk ÖTE

PPoollggáárrõõrrsséégg hhíírreeii

Kedves oviba,
iskolába indulók 

és kísérõjük!
A kijelölt

GYALOGÁTKELÕ
elõtt leszállunk a
kerékpárról és 

KÖRÜLTEKINTÉS
után 

ÁTTOLJUK!
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Szalk anno... – Életünk a táncmûvészet

Beszélnem kell Neked, Kedves Olva-
sóm a viseletekrõl. Köztudott, hogy az öltö-
zékek kialakulásának egyetlen valódi funk-
ciója volt: védekezés az idõjárás változásai-
val szemben. Késõbb a célszerûség mellett
az öltözködéssel kifejezték a vagyoni, rang-
beli, életkori különbözõségeket. Fontos szem-
pont volt, hogy az adott öltözék viselõje mi-
lyen erkölcsi, anyagi rétegbõl származott,
továbbá az is, hogy a gazdasági szempon-
toknak megfeleljen. Sõt, elkülönítünk hétköz-
napi és ünneplõs viseletet is.

Anyagra, színre, szabásra nagy hatás-
sal volt az, hogy az illetõ milyen munkát
végzett.

Dédnagyanyám, Pamuk Bálintné, sz. Tó-
biás Julianna fotóján láthatod, hogy a
századfordulón még nagy divatja volt a
fûzõnek. A szoknyák egészen hosszúak,
boka vonalában végzõdtek és bõven redõ-
zöttek voltak a hátsó részen, elöl simábbak,
vagy köténnyel takrtak. A felsõ rész mindig
magasan záródó, kicsi álló gallérral, fodor-
ral díszített volt. Díszítõ elemként csak a
gombokat és a fodrokat használták, mind-
ezeket a ruha saját anyagából. A ruha ujja
vállnál buggyos volt, csuklónál gumírozott.
Hétköznapra nem vettek fel fûzõt, hogyan
is dolgozhattak volna akkor akadálytalanul?
Az idõ elõrehaladtával a szoknyák rövidülni
kezdtek. Na, nem a mosásban mentek ösz-
sze, hanem a városi divat behatolása tette
ezt lehetõvé.

Férfiaknál a csizma volt az elsõ számú
lábbeli. A zoknit faluhelyen még nem is-
merték, úgy nevezett kapcát, puha rongyot
tekertek a lábfejükre, egészen a bokájukig,
azzal együtt dugták a lábukat a lábbelibe.
Csizmából két féle minõségû létezett, a
hétköznapi puha szárú, és az ünnepekre
tartogatott merev falú, úgynevezett „rámás”

csizma. Hozzá mindig csizmanadrágot vi-
seltek. Ez térdig szoros, combnál buggyos
ruhadarab volt. Az elsõ világháború után
jelent meg a kényelmesebb bakancs. Le-
szerelés után a hazatérõ bakák itthon to-
vább viselték, majd nemsokára elterjedt a
faluban. Persze ünnepekre maradt a csiz-
ma, némelyik fotón még látható, hogy a
második világháború környéki esküvõkön a
koszorús legények még csizmanadrágban
és rámás csizmában feszítenek a párjuk
mellett. Abakancs elterjedésével együtt járt,
hogy kapható lett a zokni. Ma már csak
mosolygunk ezen, mivel hétköznapjaink
alapfelszereltségéhez tartozik. Akkoriban
azért nem volt ennyire egyértelmû. Nyak-
kendõ csak a második világháború környé-
kén kezdett elterjedni, ezt az újfajta puha
anyagú öltöny hozta magával.

Czuczor TTeca

Öltözetek
Amelyben megtudhatod, hogy mi a különbség a heci és a pruszlik között, továbbá, hogy
a kapca is melegíti a lábat, sõt azt is, hogy miért kell kartonpapírt dugni a fejkendõbe…

1905. PPamuk BBálintné ssz. TTóbiás
Julianna, aa ddédanyám

Kovács SSándor, TTakács PPéter, TTakács KKároly, BBalla KKároly,Kovács SSándor, TTakács PPéter, TTakács KKároly, BBalla KKároly,
Tóth GGábor, NNémeth JJózsef, HHorváth ZZsigmondTóth GGábor, NNémeth JJózsef, HHorváth ZZsigmond

ÉÉlleettüünnkk aa ttáánnccmmûûvvéésszzeett
Amikor megszületett a döntés, hogy a tánccsoportot létre-

hozzák, felvetõdött a kérdés, hogy zenekar szükséges. Mint
már szó esett róla, az Ipolyságról hozzánk érkezett kultúrcso-
portban citera zenekar is fellépett. 

A zenekar Ipolyság mellett Százd községbõl érkezett, Kozák
Gyula bácsi vezetésével. Az együttes 1973-ban alakult és a
mai napig tevékenyen mûködik. Sajnos Gyula bácsi és fia már
nincs köztünk, de új tagokkal rendszeresen fellépnek külön-
bözõ rendezvényeken – tájékoztatott Magdolna lánya, akivel
sokat beszélgettünk telefonon. Szalkon Czuczor Laci bácsit na-

gyon lázba hozta ez a fellépés és rögtön beszélt is a termelõ-
szövetkezet elnökével: „Flóri, ezt mi is meg tudjuk csinálni" és
Balogh Károllyal, a termelõszövetkezet brigádvezetõjével neki
is láttak a szervezésnek. 

A tánccsoport zenei kísérõje olyan jól mûködött, hogy egyé-
ni számokkal gazdagították itthon és külföldön is a szereplése-
ket. Az bizonyos, hogy Czuczor Laci bácsiék nélkül nem sike-
rült volna ez a csodálatos 25 év. Köszönet az alapítótagoknak,
köszönet a szervezõknek és természetesen azoknak is, akik
kedvet kaptak és a továbbiakban tevékenyen részt vettek
ebben a csodálatos munkában. 

Fodor BBéni
volt ttáncos
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Szederinda Néptánccsoport

KKeeddvveess OOllvvaassóóiinnkk!!
Észrevétlen elszaladt a nyár és most eszméltünk rá, hogy

nyakunkon az új tanév… Persze elsõsorban a néptáncra gon-
dolok, tele várakozással.

A Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület tava-
sza sok izgalommal és készülõdéssel telt. Az évek óta megfo-
galmazott és elképzelt gondolatok, hál Istennek végre meg-
valósulni látszottak. Ez pedig, a hagyományõrzõ pünkösdölés
gondolata volt.

Ráhangolódásként egy sikeres, jó hangulatú Pünkösdi Ret-
ro bállal indítottunk, amit még az éjszakai nyári zápor sem mo-
sott el. A talpalávalót, a Retro Feeling zenekar húzta, akiket az
október 22-re tervezett bálra is visszahívtunk.

Sok-sok felkészülés elõzte meg, amikor végre eljött az ün-
nep napja. Június 5-én szép napos vasárnapra ébredtünk. Kö-
szönhetõen a Csoóri Sándor pályázatnak, színvonalas elõadá-
sokban gyönyörködhettek vendégeink. Az említett pályázati
pénzbõl vásárolt gyönyörû viseleteinkben mutatkozhattak meg
gyermek tánccsoportjaink. Vendégül láthattuk a Szalkszent-
mártoni Néptánc csoport ifi csoportját, és a kunszentmiklósi
Kiskunság Néptánc Együttest is. Nagy sikert arattak a mi nép-
tánccsoportjaink is, az idei évben Iker Kamillától, Görög Ba-
lázstól tanult csodás elõadásaikkal! Az ünnepen kerámiázás,
koszorúfonás, népi játszótér, ugrálóvár is volt. Kaszás Laci bá-
csi finom lángossal, „Amazonjaink” hûtött italokkal, Vasvári Vik-
tor és Kecskés Lajos pedig ízletes pörkölttel látták el vendé-
geinket. A csodás helyszínt a Petõfi Múzeum biztosította. Há-
lás köszönet támogatásukért és a Csoóri Alapítványnak is,
hogy mindez megvalósulhatott. 

Egyesületünk Oláh-Réthy Napsugár szervezésével, vezeté-
sével az idei évben V. alkalommal rendezte meg néptánc tábo-
rát. Az esemény gördülékenységét Görög Balázs, a gyerekek
tanár bácsija is segítette. Táncos gyermekeink nagy örömmel
készültek a Bacsó úti helyszínre, ahol az önkormányzatunk a
táborhelyet biztosította. Meglepetésünkre idén túlsúlyban a ti-
zenéves fiatalok voltak, akiket a legnehezebb megfertõzni a
néptánccal.

Több színes program, vicces feladatok, kézmûveskedés,
vetélkedõk, falujárás versenyekkel és néptánc tette ki a hét
napjait. Nagyon szépen összekovácsolódott a társaság, a szü-
lõk és az egyesület nagy örömére. Táborzárónkat ismét Duna-
egyházán tartottuk, csodás környezetben, ahova már az alapí-
tó Szalki Komámasszonyok is megérkeztek, a férjekkel együtt
és nem utolsósorban tanárunkkal, Pali bácsival. Egy gyönyörû
nyárkezdõ, évzáró, csapatépítõ, feltöltõ napot töltöttünk együtt
sok szeretettel, vidámsággal. 

Nagyon köszönjük segítõinknek, a szülõknek, támogatóink-
nak, Kati néninek a finom ebédeket, Szabó Árpinak a madár
bemutatót, a falujárás helyszínét Borbély Józsefné Tercsi né-
ninek, Lovas Ica néninek és a sok önzetlen adományt, felaján-
lást! Jövõ évben is folytatni fogjuk a népszerû táborunkat,
amely mindig vidám és közösségépítõ!

Sok szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének velünk tán-
colni és megélni ezeket az izgalmas programokat! 

Szalki KKomámasszonyok
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

SSzzaallkksszzeennttmmáárrttoonnii NNééppttáánncc EEggyyeessüülleett
A mozgalmas tavasz után az egyesület csoportjai számára a

nyár sem volt unalmas.
Május 28-án került megrendezésre a IV. Szalkszentmártoni Nép-

tánc Fesztivál, amit nagyon vártunk, hiszen az elõzõ 2 évben nem
sikerült megrendeznünk. Az eseményen természetesen az egye-
sület minden csoportja szerepelt, azon kívül pedig vendégül láttuk
a pálfai, solti, szabadszállási, mezõfalvi, kiskõrösi, dunavecsei nép-
tánccsoportokat, illetve a helyi általános iskolások csoportját, akik
népdalokat énekeltek. Természetesen a Kóborzengõ zenekar szol-
gáltatta a zenét, a csoportok nagy része pedig élt a lehetõséggel
és élõ zenére táncolt.

A csoportok nagyon színvonalas elõadásokkal készültek, és
mindenkin érezni lehetett, hogy végre színpadon lehetnek és meg
akarják mutatni tudásukat. A mûsorszámok végül 3 órán át tartot-
tak, ami után egy kis pihenõ közbeiktatásával táncház következett,
ami szintén nagyon jól sikerült.

A következõ héten az Ifi csoport szerepelt a Múzeum udvarán
megtartott Pünkösdi forgatagon.

Június 11-én Kecskeméten vettünk részt az országos Csoóri
fesztiválon, ahol a közös programok után az Arborétumban kellett
15 perces táncot elõadni.

Június utolsó hetében volt a Táncos Erzsébet-tábor az általános
iskolában, amit már évek óta Fekete Zsuzsi szervez. Idén is töké-
letes pályázatot adott be, korlátozások sem voltak, így 40 gyerek
vett részt az 5 napos táborban. A tánc mellett kézmûves foglalko-
zás, játékos vetélkedõ és kirándulás volt a gyerekek programja. 

Július elsõ hetében volt a Wünsch nosztalgia tánctábor, amit
idén Szalkszentmárton rendezett.

Jó volt látnunk, hogy a fiatal táncosaink is aktívan részt vettek az
eseményen és barátkoztak a többi csoport fiataljaival.

Augusztus 12-én Czuczor Teca és Czuczor Lajos kapott meghí-

vást az Uszódi Gubbantós Fesztiválra, a Fülöp Ferenc-díjas táncu-
kat kellett elõadniuk.

A nyári izzasztó próbák az augusztus 20-ra való felkészülés
jegyében teltek el.  Azt már tudtuk, hogy jóval több mûsoridõt (2
óra) kapnak a táncosok, amibõl végül 1,5 óra jutott számunkra. Is-
mételten élõ zenével készültünk, szokás szerint az Erdélyi Molnár
Klára vezette Kóborzengõ zenekar kísért minket. A legkisebb Mák-
szem csoport polgári táncokat, a Babszemek pedig Somogyi tán-
cokat adtak elõ. Az Ifi csoport 3 tánccal is készült: Magyarbõdi, Ma-
gyarszováti és Györgyfalvi koreográfiákat adtak elõ. Mindhárom
tánc nagyon jól sikerült, köszönhetõ a rengeteg próbának, ez a
csoport volt legjobban leterhelve, de szinte folyamatosan maximá-
lis létszámmal jártak próbára, a legnagyobb melegekben is helytáll-
tak, kétszer is volt, hogy délután 1 órától este 9-ig koptatták a szín-
padot. A felnõtt csoport a Szatmári és a Kalotaszegi táncokat adta
elõ. Azáró mûsorszámunk pedig a Szalki koreográfia volt, de elõtte
Czuczor Teca és Czuczor Lajos táncolta el közös táncukat.

Aközönség végig lelkes volt és folyamatosan együtt élt a táncos
elõadásokkal, így igazi örömtáncnak lehettünk részesei.

Augusztus 27-én Tasson táncoltunk a Darányi Ignác Borlovag-
rend rendezvényén.

A következõ hetek is eseménydúsak lesznek az egyesületnek,
amirõl majd a következõ számban olvashatnak.

A szüreti felvonulást és bált szeptember 24-én rendezzük meg,
melyre mindenkit szeretettel várunk! A felvonulás 14-kor indul a piac-
térrõl, és a szokásos útvonalon és helyszíneken haladunk és tánco-
lunk, a felvonulást remélhetõleg minél többen tekintik meg. A bál este
7-kor kezdõdik a mûvelõdési házban, mindenkit szeretettel várunk.

Csoportjainkba továbbra is sok szeretettel várunk minden tán-
colni vágyó kicsit és nagyot.

Zsigmond IIstván
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Beszélgetés

„Költészet! HHát aaz mmeg mmi ffán tterem?
Ez aa vvarázslatos vvalami bbizony aa vvilág
sok áága-bbogában oott sszunnyad, sszinte
mindenben oott „„rezeg”, nnemcsak aa sszo-
rosan vvett kköltészetben, hhanem aa vvilág
számtalan eelemében. AA kköltõk ssokkal ttöbb
dolgot éészrevesznek aa vvilágból, mmint aaz
átlagemberek, éés aazt áátszûrve aa mmaguk
egyéniségén fformába ööntik, éés eezzel nne-
velnek, ttanítanak, sszórakoztatnak, nne-
mesítenek, éés nnem rritkán ggyönyörködtet-
nek bbennünket” –– oolvashatjuk aa 886 ééves
Szalki BBernáth AAttila ssorait hhonlapján, aaki
itt mmint „„karcolgató” ííró, „„amatõr” mmûfor-
dító mmutatkozik bbe. MMûfordítóként mmint-
egy hhétszáz nnémet vverset ffordított mma-
gyarra. MMost aaugusztusban llehetõséget
kapott aaz OOrszágos SSzéchényi KKönyvtár-
tól, hhogy kkétnyelvûre bbõvítse MMindennapi
verskenyerünk ccímû kkötetét. ÉÉletrõl, kköl-
tészetrõl, mmûfordításról bbeszélgettünk.

Szalki Bernáth Attila Szalkszentmár-
tonban született, de Budapesten él. A
megkülönböztetés szándékával, szülõfa-
luja iránt érzett szeretete és tisztelete mi-
att választotta a Szalki elõnevet. Mint
mondja, talán az ott ma is élõ Petõfi-kul-
tusz, a költészetre való nyitottság átszi-
várgott belé is. Alig múlt 18 éves, amikor
teljesen árva lett, ezt követõen elhagyta
szülõfaluját, melyhez mindmáig elsza-
kíthatatlan érzelmi szálak kötik. 1950-ben
származása miatt nem engedték tovább-
tanulni, késõbb munka mellett érettségi-
zett. Magyar-történelem szakos tanári dip-
lomát szerzett az ELTE-n, majd itt egye-
temi doktori címet 1975-ben. Küzdelmes
élete során volt földmûves, segédmun-
kás, gépkocsivezetõ, autó-, villanysze-
relõ és 25 évig szakmunkásképzõ iskolai
tanár. 1971-tõl jelentek meg különbözõ
lapokban prózai, publicisztikai írásai,
melyek nagy részét a kilencvenes évek
közepén három kötetbe gyûjtötte össze
és adta ki. 

A Magyarul Bábelben portálon 2012-
ben elnyerte Az év fordítója címet, a Ma-
gyar Újságírók Közössége 2016-ban Pe-
tõfi Sándor Sajtószabadságdíjjal, 2020-
ban a Magyar Kultúráért díjjal tüntette ki.
Fordításai 14 nyomtatott kötetben, hon-
lapján, két internetes portálon és a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtárban olvas-
hatók.

– Véletlenek sorozata kellett ahhoz,
hogy a német költészet értékeit fel-

fedezzem, majd ezt követõen fordítása-
immal megpróbáljam közvetíteni – vála-
szolt a mûfordító arra a kérdésünkre,
miért a német költészet ihlette meg. – A
döntõ momentum Lator László 2004-es
dedikálása volt a fordításaimhoz: „Ber-
náth Attilának, barátsággal és biztatásul:
ne hagyja abba.” A német költészet ha-
talmas kincsestár, úgy látom, együtt lé-
legzik a természettel. A Mindennapi vers-
kenyerünk címû verses öröknaptárban
ezt is igyekeztem érzékeltetni. E kötet-
ben fõ rendezõ elv a naptári idõ. Újévtõl
szilveszterig minden évszaknak, nap-
szaknak, ünnepeknek ott van a lírai le-
nyomata nagyon sok kiváló német költõ
versében. Versek garmadája született az
emberi létezés ezernyi változatáról, kö-
rülményérõl. A fordítások e kötetbe válo-
gatásánál is természetesen ösztönösen
vagy tudatosan érvényesült, hogy né-
hány téma iránt kiemelten nyitott vagyok,
ilyen a költészet, a szerelem, a szama-
rak, az unokák, a nagyszülõk és az el-
múlás – sorolta.

Szalki Bernáth Attila három verses
öröknaptár tulajdonosa. Az elsõ a Liget
könyvek sorozatban megjelent Verses
öröknaptár, amelyet a magyar költészet
legszebb verseibõl állítottak össze, a
második a Napraforgók címû kötet, amely
válogatás a német költészetbõl és saját
fordításait tartalmazza, a harmadik a
Mindennapi verskenyerünk címû kötet. A
legutóbbit tavaly állította össze a német
költészetbõl válogatott és általa lefordí-
tott versekbõl, amely online érhetõ el.

– Petõfi után szabadon kérdezem:

Oh, költészet, oh, dicsõ költészet… mi-
nek nevezzelek? – ismertette költé-
szettel kapcsolatos gondolatait a mûfor-
dító. – A kiváló német romantikus költõ,
Joseph Eichendorff Varázsvesszõ (Wün-
schelrute) címû versében – amit saját
fordításomban idézek – szerintem igen-
csak közel járt az elfogadható válaszhoz:
„Mindenben alszik egy ének, /Álmod'
benne, mint parázs, / Dolgokban dal
csak úgy ébred, / Lelsz hozzá szót, mi
varázs.” Igen, varázsszó, varázsvesszõ,
varázspálca (egyéni adottság) kell
bizony ahhoz, hogy mindenben – nem
csak a szorosan vett költészetben – fel
tudjuk fedezni, meg tudjuk szólaltatni az
„éneket”, a „dalt”, a „lélek zenéjét”, amely
szebbé, boldogabbá tudja tenni, vará-
zsolni az életünket. Véleményem szerint
a költészet s ilyen varázsvesszõ birtok-
lása nélkül is lehet boldogan élni, de ab-
ban bizonyos vagyok, hogy az ilyen em-
berek élete szürkébb annál, amilyen a
költészet varázsával lenne, lehetne.

De az is testi-lelki épülésünkre szol-
gál, ha Goethe tanácsát megfogadva éne-
kelgetünk is valamit reggeli teendõink
végzése közben. A Man sollte alle Tage
wenigstens címû versére gondolok, amit
így fordítottam le a Mindennapi verske-
nyerünk címû kötetben: „De mindennap
kellene legalább; egy kis dalt hallgatni, /
egy jó verset olvasni, / megnézni egy
szép képet, / s ha lehetséges volna, /
megtehetnétek / egy értelmes szót mon-
dani.”

(Fotó: Mirkó István)
forrás: Magyar Nemzet

Beszélgetés Szalki Bernáth Attila mûfordítóval, a német költészet szerelmesével

AA mmiinnddeennnnaappii vveerrsskkeennyyeerrüünnkk aadddd mmeegg nneekküünnkk
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Birs – Falugazdász – Anyakönyv

A birs a rózsafélék családjának tagja, 4-5 méter magasra növõ
bokor vagy fa alakú növény. Õshazája Dél-Szerbia, Macedónia és
Görögország. Örvendetes, hogy itt a faluban is egyre több kertben
látom díszelegni ezt a rendkívül értékes gyümölcsöt.

Tudni kell, hogy a birsnek van egy speciális gombás betegsége
(monilialinthartiana), amely virágzáskor támadja meg a növényt.
Virágzáskor elvégzett monilia elleni védekezéssel jó eredményt
érhetünk el.

A növényt metszeni nem szabad, mert azzal a következõ ter-
mést is veszni hagyjuk. Csak ritkítani érdemes a fákat. Sötétzöld,
fényes leveleivel, virágjainak mézédes illatával sok örömet tud
okozni termelõjének. 

Most pedig nézzük, hogy egy ügyes háziasszony mire is tudja
használni ezt a csodálatos ajándékát a természetnek.

Birsalma ssajt
Ez egy nagyon egyszerû recept, a feleségem már többekkel

megosztotta, mondhatom, nagyon nagy sikerrel.
A megszedett gyümölcsöt elõször is nagykínú mosásnak vetjük

alá. Nagyobb kockákra vágjuk héjastól, magházastól együtt. Csak

a hibás és férges részeket távolítjuk el. Azért szükséges így eljárni,
mert a birs magas pektintartalma így õrizhetõ meg.

Az anyagot egy mély tepsibe rakjuk, majd egy kevés vizet ön-
tünk alá, fóliát borítunk rá és a sütõben puhára pároljuk.

Ha megpuhult, akkor lépnek képbe a férfiak.
Krumplinyomóval átpréselik az anyagot, szétválasztva a hulla-

dékot a tiszta gyümölcspéptõl. Ehhez a masszához ízlés szerint
30-50 dkg/kg cukrot keverünk, majd belefacsarjuk egy citrom levét.
Az egészet még egyszer összeforraljuk egy rövid ideig, hogy a cu-
kor ne karamellizálódjon, megõrizze szép világos színét.

Az így elkészült pépet nyújtódeszkán kb. 1 cm vastagon szét-
terítjük, porcukorban megforgatjuk és dobozokba tesszük. Késõbb
érdemes zárható befõttes üvegbe átrakni, mert a sok pektin hatá-
sára képes kõkeménnyé szilárdulni.

Ez a csemege az emberi emésztõrendszerre rendkívül jó hatás-
sal bír. Ajánljuk mindenkinek!

Hogy mi mindent lehet még e páratlan gyümölcsbõl készíteni?
Helyhiány miatt ezt most nem tudom Önöknek elregélni. Ezt rábí-
zom nyájas Olvasóim szárnyaló képzeletére. 

id. NNémeth JJózsef

MMiinnddeenn ggyyüümmööllccssöökk kkiirráállyynnõõjjee aa BBIIRRSS

Szalkszentmárton Község idõszakos kiadványa 
• Felelõs szerkesztõ: Borbély Éva • E-mail: info@szalkszentmarton.hu • Posta: 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. 

• Nyomda: Alto Nyomda Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 6. Tel.: 06-22-510-579

Születések
Sebestyén DDénes a.n.: Kaszás Veronika 2022.05.15.

Fekete MMarcell a.n.: Galyas Szilvia 2022.05.17.

Varga CCsenge AAbigél a.n.: Kovács Debóra 2022.05.27.

Gubacsi LLaura a.n.: Zátrok Viktória 2022.06.03.

Molnár ÁÁrmin KKolin a.n.: Szentes Szandra 2022.06.08.

Jávor SSoma a.n.: Erdõs Zita 2022.06.14.

Horváth FFelícia SSanel a.n.: Horváth Alexandra 2022.06.13.

Vágási NNatali ZZoé a.n.: Lakatos Cintia 2022.06.15.

Bartók-SSimkó BBarnabás a.n.: Horváth Zsanett 2022.06.18.

Marton FFerenc a.n.: Oláh Veronika 2022.06.20.

Pálinkás ZZsófia a.n.: Gyurecska Nóra 2022.06.28.

Németh AAria a.n.: Papp Andrea 2022.07.11.

Bárdos LLéna ZZoé a.n.: Kádár Annamária 2022.07.05.

Dömök NNóra LLili a.n.: Németh Nóra 2022.07.26.

Házasságkötések
Tóth ZZoltán éés GGyócsi FFanni 2022.05.21.
Jakus ZZsolt éés NNyikom BBeatrix 2022.05.25.
Bartos GGábor éés HHüse AAnett 2022.06.18.
Dömõk LLászló éés NNémeth NNóra 2022.07.08.
Szegedi MMáté éés EErdõs NNóra 2022.07.09.
László DDominik éés NNagy PPetra 2022.08.12.
Jenei ZZoltán éés KKalán LLilla 2022.08.13.

Elhunytak
Molnár FFerencné 1926.01.29. 2022.04.16.
Hodik ZZoltán 1951.05.09. 2022.04.15.
Kovács LLajos 1953.12.25. 2022.04.23.
Krepsz FFerenc 1954.06.06. 2022.04.24.
Csikós SSándorné 1941.09.29. 2022.04.30.
Kovács GGábor 1976.05.18. 2022.05.06.
Tamás JJános 1946.03.15. 2022.05.09.
Németh KKároly 1954.01.20. 2022.05.16.
Vajda KKároly 1965.09.07. 2022.05.16.
Somogyi GGábor 1964.08.12. 2022.05.19.
Czebei LLászló 1930.08.31. 2022.06.04.
Kovács IIstván 1953.06.15. 2022.06.29.
Sümegi SSándorné 1927.08.12. 2022.08.01.
Decsi ZZsolt JJózsef 1982.03.11. 2022.08.08.

Anyakönyvi hírek

Tisztelt Gazdálkodók!
Tájékoztatom Önöket, 2022. 06. 16-tól Szalkszentmárton településen változott a falugazdász

személye. Ügyintézés: gördülékenyebb ügyintézés végett elõzetesen telefonon idõpontkérés
szükséges.

Ügyfélfogadási idõ: kedd 8:00-12:00, 12:30-16:00, csütörtök: 8:00-12:30.
KÁSA MMÓNIKA falugazdász: elérhetõség: +36 30 679 7530, kasa.monika@nak.hu
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: Szél-GGonda VViktória kkörzetvezetõ ffalugazdász +36 70 528 5806, gonda.viktoria@nak.hu

Szabadszállás körzetközpont (ügyfélfogadás: H-SZ: 7:30-16:30; CS-P: 07:30-14:00)



Újszülöttek

Szalkszentmárton legkisebb lakói
Szeretettel köszöntjük Szalkszentmárton új lakóit, kívánunk nekik a falu minden lakója nevében
boldog, egészséges, hosszú életet. (A gyermekek fotója a szülõk beleegyezésével jelent meg.)

Varga CCsenge
Abigél 22022.05.27.
Csenge hharmadik
gyermekünk, eegy
csodás kkis mmo-

solygós hhajasbaba. 

A nnevem MMarton
Ferenc, 22022.06.20-
án sszülettem, 559 ccm
és 44700 gg. NNagyon

vártak aa sszüleim éés aa
nõvérkém. NNagyon
jól éérzem mmagam,

fõleg hha ttele aa ppocim.
Sokat mmosolygok éés
érdeklõdve nnézem aa
nagyvilágot. SSzüleim:

Marton FFerenc éés
Oláh VVeronika

Jávor SSoma
2022.06.14-één

született. EElsõ ggyer-
mek, eelsõ uunoka, aa

család sszeme ffénye.
Mosolygós, vvidám éés

nyugodt kkisbaba.

Pálinkás ZZsófia
vagyok, 22022.06.28-

án sszülettem
Dunaújvárosban
3900 ggrammal 555
cm-rrel. NNagyon jjó

kislány vvagyok
anyukám, aapukám
és kkét bbátyám nnagy

örömére!

Németh AAria
2022.07.11.

Aria mmosolygós,
érdeklõdõ, nnagyon

nyugodt bbaba.
Szereti aa hhasát, dde
leginkább aaludni éés
nézelõdni sszeret.

Szilágyi ÁÁbel
2022.08.11.

Amikor eegy nnõ ééletet
ad aa ggyermekének,
nem ccsak aaz aangya-
lok, hhanem mminden nnõi
felmenõje vvele vvan.
Azok, aakik mmár rrég eel-
mentek, mmind oodase-
reglenek, éés mminden 
erejükkel aa sszületés

csodáját ssegítik.

Kedves OOlvasó! 
A nnevem FFekete

Marcell, éés 22022. 005.
17-één 44000 ggrammal
és 554 ccm-rrel jjöttem aa

világra sszüleim éés
testvérem, GGabika
nagy öörömére. IIde-
geskedésre ssemmi

okom, mmivel aanyukám
megtölti aa ppocakomat

finom ttejecskével,
ezért mmindkét mmamá-
val nnagyon jjól éérzem
magam aamíg aanya aa

feladatait vvégzi.
Remélem, aa ffotómat
látva mmáris mmosoly-

gósabb llesz aa nnapod.

Sziasztok! GGubacsi
Laurának hhívnak éés

2022.06.03.-áán jjöttem
a vvilágra. AAnyáék éés aa
család ttöbbi ttagja iis

nagyon vvárt mmár.
Szeretek mmosolyogni

és AAnyáék llegnagyobb
örömére jjókedvû kkis-

baba vvagyok.

Vágási NNatali ZZoé
4100 ggrammal éés 553
centivel llátta mmeg aa
napvilágot! TTermé-

szetes úúton sszületett.
Azóta iis ggyönyörûen
fejlõdik, eegy iigazi ccso-
da bbaba, mminden nnap
hálás vvagyok aamiért

engem vválasztott
édesanyjának! MMa

már mmajdnem 66 kkiló,
100%-bban aanyatejes

baba, eeste 110-ttõl
reggel 55 óóráig aalszik,
Nagyon éérdeklõdõ,
gagyarászik, ÕÕ eegy

csoda bbaba! 

Bárdos LLéna ZZoé
2022.07.05.

Léna bbaba nnagyon
szereti aa ppocakját,

imád eenni, nnagyokat
aludni. KKivancsian
figyeli aa kkülvilágot.

Nõvérével, EEmmával
apa llegnagyobb

büszkeségei.

Bartók-SSimkó
Barnabás

2022.06.18.
Barnabás nnyugodt,

aranyos ffiú. SSzereti aa
pocakját éés kkint llenni
a llevegõn. SSzereti aa

figyelmet, éés hha
babusgatják.

Szentgyörgyi MMimma
2022.05.12.

Mindenkire mmosoly-
gós, hhuncut, aa vvilág-
ra nnagyon éérdeklõdõ

kislány, aaki BBuda-
pestrõl kköltözött

Szalkra aa sszüleivel
és iimád iitt llenni!

Sebestyén DDénes
2022.05.15.

Dénes mmaga aa ssze-
retet, aakinek mmég aa

szemei iis mmindig mmo-
solyognak! EEgy iiga-
zán ttürelmes kkis ffa-
lánkka, aaki mmár mmost

nagyon jjó ttestvér. 

Horváth FFelícia SSanel
2022.06.13.

Felícia nnegyedik
gyermekünk,

mosolygós, jjó éétvá-
gyú aanyatejes bbaba,
igazi kkis hhercegnõ.

Közhírré tétetik 24

A nnevem DDömök
Nóra LLili, 22022.07.26-

án sszülettem
Dunaújvárosban

2950 ggrammal. KKét
és ffél hhéttel kkorábban
jöttem aa vvilágra, dde
kezdettõl ffogva nna-

gyon üügyesen eeszek,
ennek kköszönhetõen
sokat ggyarapodott aa
súlyom. NNórika nna-

gyon jjó kkislány,
semmi bbaj nnincs vvele,

eszik mmeg aalszik.  

Molnár ÁÁrmin KKolin
2022.06.08.

Mosolyuk eerõt éés kkitar-
tást aad aa ssötétben, ccso-

dálatos kkis eemberek
vagytok, hhálásak llehe-
tünk, hhogy eennyire jjó

gyerekeket kkaptunk aaz
élettõl! AAzóta ccsodás éés
teljes aaz ééletünk, mmióta

vagytok nnekünk!
Igazi ccsodákat ttudha-
tunk aa mmagunkénak!

„A ggyerekeim mmegtaní-
tottak ssírni éés mmegtaní-
tottak õõszintén nnevetni.
Elérték, hhogy áálmatlanul
teljenek aaz ééjszakáim,

és áálmosan éébred-
hessek eegy iilyen ééjsza-

ka uután. LLáttak ssírni,
nevetni, eelesni éés ffelállni:
De aa llétezésük mminden
helyzetben EERÕT AAD

egy úújabb llépésre.
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